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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

K YÜZYETMNC BÖLÜM
Muhammedi Münacattan Kutub ve ki mam'm

Menzilinin Bilinmesi

Kutub’un ve iki imamn menzili

Alameti olmayan bir menzil

Bir'dir onun sahibi

Yürümek ve yerlemekten münezzeh Bir

Renginde bir sararma

- Sayananda ise ben var

Gizlidir, açk deil

Allah onu esenlikle desteklemi

Allah yücelerle ona yönelmitir

Kyamette emir âleminde

Allah seni kendinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki, nebiler-

den bu menzile ulaanlar dört kiidir: Hz. Muhammed, Hz. brahim,

Hz. smail ve IIz. shak. Velilerden ise iki tanedir: Hz. Peygamber’in

torunlar Haan ve Hüseyin! Bununla birlikte zikredilen bu isimlerin

dndaki (veli ve nebilerin de) imamlktaki mertebesine göre bu men-

zilden belli bir pay vardr.

Bilmelisin ki, kutuplar ve sâlihler, belli isimlerle adlandrlm olsa-

lar bile, bu mertebede ancak ‘kulluk’ ile kendilerini yöneten isme çar-

lrlar. Allah teala öyle buyurur:
‘
Allah’n kulu O’na ibadet için ayaa kalk-

tnda ...'1 Böylelikle, babas kendisini Muhammed veya Ahmed diye

adlandrm olsa bile, onu Abdullah (Allah’n kulu) diye adlandrmtr.
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Öyleyse kutup her zaman bu birletirici isme tahsis edilmitir. Bu yö-

nüyle o, bu mertebede Allah isminin kuludur.

Onlar, makamn kendisini talep ettii bu özel isimde ortak olsalar

bile, derece derecedir. Bu yönüyle bir ksm, bu isimden baka dier

isimlerden birisine tahsis edilmi olabilir. Böylelikle o isme izafe edile-

rek kutupluk makamnn dnda çarlr. Buna örnek olarak Hz. Mu-

sa’y verebiliriz. Onun ad, (kendi özel ismi yönünden) Abdüekûr’dur

(e-ekûr’un kulu). Davud’un kendisine özgü ismi ise, Abdülmeiik’tir

(d-Melik’in kulu). Hz. Muhammed’in özel ismi ise, Abdlcami’dir (el-

Cami’nin kulu) . Her kutbun genel ismine -ki bu isim Abdullah’tr- ilave

özel bir ismi vardr ve onunla çarlr. Kutubun, sona eren nebilik za-

mannda bir nebi olmas veya Hz. Muhammed’in eriat zamannda bir

veli olmas durumu deitirmez. ki imam da böyledir. O ikisinden her

birine özgü bir sm vardr. Bulunduu vakitte her imam o isimle çar-

lr. Soldaki imam, Abdülmelik, sadaki Abdurrab’dr. Onlar kutup için

iki vezirdir. Hz. Peygamber’in devrinde Ebu Bekir Abdülmelik, Ömer

Abdurrab idi. Peygamber vefat ettiinde ise, Ebu Bekir Abdullah,

Ömer Abdülmelik olmu, Ömer’in makamna varis olan imam ise

Abdurrab diye isimlendirilmitir. Kyamete kadar i böyle devam eder.

Haan ve Hüseyin (ra.) kendisiyle nitelenen dier insanlara göre bu

makama daha salam yerlemiti. lahi sünnet, makama yerleen

kutubun yaknlk ve temkin meclislerinden birisinde bulunmas eklinde

cereyan etmitir. Onun adma o meclise büyük bir taht konulur. nsan-

lar onun heybetine baksalard, akllar balarndan çkard. Kutub o tah-

tn üzerine oturur ve Allah’n kendisine vermi olduu iki imam önün-

de oturur. lahi biat ve halife atanmak için, Ktnb elini uzatr. Melekî

ruhlara, ruhanîlere, cin ve insanlara tek tek kendisine biat etmeleri em-

redilir. Çünkü Hakkn kat, herkesin ulaaca bir yer olmaktan münez-

zehtir ve ona tek tek gidilir. Bu makamda kendisine biat eden her ruh,

ona soru sorar. Baka bir ifadeyle, her ruh kutuba herhangi bir konuyu

sorar, o da, orada bulunanlar bilgideki mertebesini örensin diye, bu

soruya cevap verir, hangi ilahi ismin kendisine tahsis edilmi olduunu

da örenirler. Biz bu ilahi biatleme hakknda müstakil büyük bir kitap

yazm ve onu Mübayatü’l-Kutub fi-Hazreti’l-Kurb diye isimlendirmitik.

O kitapta sorulan ve cevaplanan sorulardan pek çok meseleyi zikrettik.

Kutuba ançak temiz ve yakn ruhlar biat edebilir. Biat eden cin ve insan
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ruhlarndan ise, kutublarn ruhlar soru sorar. Biz o kitapta onlarn so-

rularn ve kendisine verilen cevaplan yeterli ölçüde zikrettik. Kendi

zamannda kendisine biat edilen bütün kutuplarn durumu böyledir.

Bu bölümde, onun baz hallerini zikredelim. Bunlar, kendisine öz-

gü haller deil, bütün kutuplara özgü hallerdendir. Böylece benim bu

kitabm okuyan ve kendisini müahede eden kimse unu örenir: Ben

bu kitabmda bu konuyu bilen bütün ariflerin aina olduu yöntemden

ayrlmadm. Kendisine özgü hali zikretseydim belki öyle denilirdi: ‘Bu

bir iddiadr.’ Bu nedenle, öncelikle, uzak imam’n halinden söz etmeye

balayalm. Sonra, daha yakn imam, sonra kutubtan söz ederiz. Uzak

imama gelirsek, o Rabbimn kuludur. Çünkü onun hali, kendilerini gü-

nahlar ilerken gördüü için âleme efkat ederek, alamaktr. Onlarn

günahlar karsnda, cezalandrma ve hesaba çekmeyi gerektiren ilahi

isimleri görür. Hâlbuki ona günahlara kar balamay, affetmeyi ve

hatalar silmeyi gerektiren ilahi isimler tecelli etmez. Bu nedenle de a-

lamas artar. Sürekli olarak Allah’n kullarna dua eder, onlara merha-

met eder, Allah’tan kendilerini itaatlerin yoluna sevk etmesini ister.

Bir seyahatimde ben bu imam’ görmütüm. Gördüüm salih in-

sanlar arasnda Allah’n kullarna kar ondan daha çok endie duyan ve

daha çok merhametli olan kimseyi görmemitim. öyle dedim: ‘Niçin

Allah uruna gayret seni tutmuyor (da günahlar nedeniyle insanlara

alyorsun)?’ öyle dedi: ‘Ben kendimden dolay Allah adna gayrete

gelmiyorum. Bunun yerine Allah’tan kendi adma beni balamasn ve

günahlarm silmesini diliyorum. Allah’n kullar adna ise ancak kendi

adma istediimi istiyorum. Allah karsnda dürüst olan kimsenin, ma-

kamnn gerektirmedii bir halde bulunmas yakk almaz.’

Bu imam, eytanlara kar otorite sahibidir. Onlar, kendilerini yol-

larndan çevirmek için, salih insanlara elik eden ve onlardan ayrlmayan

eytanlardr. eytan kendisini bulunduu yoldan çevirmek üzere bir

salihe tuzak kurarken bu imam gördüünde, atete pasn erimesi gibi

erir. Bunun üzerine imam, belki teslim olur umuduyla, onu adyla ça-
rr, fakat eytan koarak uzaklar. mam kendisine bakt ve onun kar-

snda bulunduu sürece, bu salih insan, bu tür eytanlarn kendisine

verdii ve onu iyilikten çkartacak vesveseden korunmutur. Bununla

birlikte bu salih insan, imam’ tanmaz ve (eytan ile imam arasnda) ce-
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rcyan eden hadiseyi de bilmez. O grubu gördük. Allah, kendilerine dö-

nük inayetiyle, özellikle salihlere tahsis edilen kötülükleri bu imam vas-

tasyla kullarndan uzaklatrr.

Bu imamn özelliklerinden birisi de, Allah’tan haber veren herkesin

haberini tasdik etmektir. Habercinin doru sözlü veya iftirac olmas,

birdir, çünkü bu imam, haber verende kendisini yöneten ilahi isme

bakmaktadr. Doru sözlü ise, verdii haber de gerçek bir kefe daya-

nr. Bu durumda o ve imam bu haberde ortaktr. Kefi olmayp ken-

dinde gerçekleen eyden haber verirse -ki bunu gerçekletirenin farkn-

da deildir ve yalan amaçlamaktadr- bu imam yine de onu, verdii

haberde dorular. Haber veren ise, Allah tarafndan cezalandrlr ve ya-

lan amaçlad için mahrum kalr. Gerçekte ise söyledii yalan deildir.

Bu durumda niyetinin vebali, kendisine döner ve Allah yalanm hesabn

soruncaya kadar azap çeker.

Bu imam’n hallerinden birisi de, sürekli, hallerden müahede ma-

kamna, makamlardan ise salah makamna geçmek için dua etmesidir.

O sürekli olarak cennetlere muttalidir. Allah’n kendisini böyle bir bil-

giye tahsis etmesinin nedeni, onun varlm koruma iradesidir. Bu sa-

yede imam, içinde bulunduu ve umutsuzlua yol açan alama ve

üzülme halinin karsnda, Allah’n kendisine göstermi ve bildirmi ol-

duu cennetteki sevinç, ehlinin oradaki nimetleri, ehline kavumaya

duyduu özlem ve onlarn geliini beklemesi gibi hususlarla karlk ve-

rir. Bu ise, onun itidaline sebep olur. Bu imamn makam, (hadiste ge-

çen) birinci ihsandr. Bu ihsan, Cebrail’in Hz. Peygamber’e sorduu

‘ihsan nedir?’ sorusunda zikredilmitir. Hz. Peygamber bu soruya öyle

cevap vermitir: ‘hsan Allah’ görür gibi ibadet etmektir.’ Bundan son-

ra gelen ihsan tanm ise, bu imama ait deildir.

Alemin yararlar ve kendisinden yararlandklar hususlar bu imamn

elindedir. O, Efrad’ terbiye eder ve ilahi bilgilerle onlar besler, bilgileri

gerçek bir teraziyle ehline taksim eder. Bunu ise, kendisine verilen bil-

giyle nefsine hayat versin diye, arifin maslahatnn gerektirdii miktara

göre taksim eder. nsanlara ve cinlere kar efendilik ona ait olduu gibi

onlarn yararlarna göre haklarnda hüküm vermek ve tasarrufta bu-

lunmak da ona aittir.
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Bu imam’n özelliklerinden birisi de, kendisi adna meydana elen

bütün hallere ve makamlara yeriemektir. Böyle bir ey herkese ait ol-

maz. Herkes, bir halle veya makamla nitelenip ondan ayrlmaz. Bu

imamdan bakas, bir hale veya makama intikal ettiinde, makam ve ha-

lin otoritesi üzerinde hakimdir ve onu ayrld makam veya halden ha-

bersizletirir. Bu imam ise, öyle deildir, çünkü onun ayrld makam,

onun için korunmutur ve ondan habersiz kalmaz. Bu, Allah’n kendi-

sine tahsis ettii ilahi bir güçten kaynaklanr. Ruhunun iki yüz dört ka-

nad vardr. Hangisini açarsa, diledii yere kendisini uçurur. Üçüncü ve

ilk mertebede bir nasibi vardr. Baz vakitlerde ‘el-Birru’r-Rahîm’ diye

dua eder. Balangc üçüncü mertebeden iken sonu birinci mertebede-

dir. Bandan sonuna kadar takip ettii yöntem, bilinen sülük tarzndan

farkldr. Makamlar, derece ve menzilleri kat ederek, geriye doru ha-

reketle, geri döner. Sülûkunun bandan sonuna kadar on dokuz menzil

vardr. Balangç ve son menzili buna dahildir. Onun derecelerinin

menzili, yüz, iki, on, doksan, yirmi, üç, dört, otuz, krk be, elli alt,

'etmi yedi, yetmi sekiz, doksan sekiz ve iki yüzdür.

Mertebeler dörttür ve onlara ilave bir ey yoktur. Her mertebe, ni-

hayetsiz bilgi, sr ve halleri gerektirir. Birinci mertebe iman, kincisi ve-

layet, üçüncüsü nebilik, dördüncüsü resuliüktür. Resullük ve nebilik -

bu ümmet hakknda teriî bakmndan kesilmi olsalar bile- bu ikisin-

den gelen miras keslmemitir. Buna göre baz kimseler nebilie varis

iken baz kimseler hem nebilie hem de resullüe varistir.

Bu uzak imama ait hususlar zikrettikten sonra, ‘Melik’in kulu’

(Abdülmelik) olan yakn imama ait hususlar zikredelim. öyle deriz:

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr,’2 Bu imamn ruhaniyeti yö-

nünden doksan kanad vardr. Hangisini açarsa, o kanat kendisini dile-

dii yere uçurur. Onm balangc ve sonu, ikinci mertebededir. Onun

dier üç mertebede bir pay yoktur. Onun kendilerini kat edecei men-

zilleri, dereceleri ve makamlar yoktur. Güç ve kahr özellii, ona aittir.

Oluu gerektiren bütün ilahi isimlerle tasarruf eder. Örnek olarak

Halik, Râzk, Melik ve baz yönleriyle Bari vb. ismini verebiliriz. Daha

önce zikrettiimiz imam’dan ayr olarak, tenzih isimleriyle tasarruf

edemez. Büyük ve iddetli hadiselerde kendisine snlr, Allah onun

eliyle bu skntlar kaldrr. Çiinkü Allah onun için bu skmalara kar

otorite yaratmtr. Kerem sahibidir. Bakasn tercih etmeye mümkün
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klacak ekilde bir eye ihtiyac olmad için, îsar (bakasn tercih) ona

ait bir özellik deildir. Farknda olmadklar yönden yaratklar

nimetlendirir. Bu imam, bir müjdeyle beni nimedendirmiti. Ben ha-

limde o nimeti bilmiyordum, fakat benim halim olmutu. Bunun üze-

rine bana onu bildirdi ve beni karlatm eyhlere balanmaktan en-

gelledi. Bana öyle dedi. ‘Sadece Allah’a balan! Benim karlatm hiç

kimsenin senin bulunduun hale ulamanda bir katks yoktur. Aksine

senin iini Allah inayetiyle üstlenmitir. stersen karlatn kimselerin

özelliklerini sana anlataym. Onlara intisap etme ve sadece rabbine ba-

lan.’ Bu imamn hali benim halimle eitti. Allah’tan baka, Allah yolun-

da karlat kimselerin onun üzerinde bir katks yoktu. Benim güve-

nilir bulduum kimseler, bana böyle aktarmt. mam da, kendisiyle

bir araya geldiimizde bunu bana kendinden aktarmt. Onunla

berzahî bir müahedede bir araya gelmitim. Bu nedenle Allah’a hamd

ü senalar olsun!

Yaratklarn ilerinin yöneticileri, bu imam’a döner, o da onlar gö-

revden alr veya görevlendirir. Allah onunla kötülükleri def eder. Onun

ate kaynakl ruhlar üzerinde büyük bir otoritesi vardr. Bunlar, Allah’n

rahmetinden uzaklatrlm eytanlardr. Be derecenin birisinde uzak

imam ile ortak iken uzak imam dier dört mertebede kendisinden ayr-

lr. Onun hallerini, Mârifetu’l-Kutub ve’l lmameyn (Kutub’un ve ki

mam’n Bilinmesi) isimli küçük bir kitabmzda yeterli ölçüde zikret-

mitik. Burada özetleme amacyla zikrettiklerimizle yetiniyoruz.

ki imam’n hallerini bu kadar zikrettikten sonra, imdi de Allah’n

izniyle bu eserde yeterli olacak ölçüde Kutub’un hallerinden söz edece-

iz. Kutub, el-Câmi isminin kuludur (Abdu’l-câmi). Bu yönüyle o,

ahlaklarma ve özdeleme yoluyla bütün ilahi isimlerle nitelenen kim-

sedir. O, Hakkn aynas, kutsi niteliklerin tecelli ettii yer ve ilahi maz-

harlarn yansd bir yerdir. O, vaktin sahibi, zamann kendisi, kaderin

srrdr. Dehirlerin dehrinin bilgisi ona aittir. Ona gizlilik hakimdir.

Gayret hâzinelerinde saklanm, korunma örtülerine bürünmütür.

üphe ona musallat olmaz, makamyla çelien bir düünce aklna gel-

mez. Cinsel ilikisi çoktur, onu çok sever ve kadnlar sever. Meru bir

snrda doaya hakkn verdii gibi ruhanî yöne de hakkn -meru öl-

çüye göre- verir. Terazileri koyar, belli bir ölçüye göre tasarrufta bulu-

nur. Vakit ona aittir, vakte ait deildir. O, bakasna deil, Allah’a ait-
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tir. Onun hali, kulluk ve muhtaçlktr. Çirkini çirkin bulur, güzeli gü-

zel! Ziynete ve ahslara bal güzellii sever. Ruhlar kendisine en güzel

suretler içinde gelir. Ak olarak erir. Allah adna gayrete gelir ve Allah

adna öfkelenir. lahi mazharlar onun için tedbir ile snrlanmaz, aksine

onlarda serbesttir. Yöneticinin yönetmesinde onun ruhaniyeti, ehadet

ve gayb perdesinin ardndan, duyumsanan beerden ortaya çkar. Nes-

nelerde yalnzca Hakkn yüzünü/zatm görür. Sebepleri yerletirir ve

ikame eder, onlara delalet eder vc onlarn hükmünü uygular, onlara

iner, onlar da kendisi üzerinde hüküm sahibi olur ve etki eder. Her-

hangi bir ekilde kendisinde Rabbanilik bulunmaz. Daima bu haldedir.

Dünyalk ve servet sahibi olursa, cömert bir efendinin malnda tasarruf

eden köle gibi tasarruf eder. Dünyalk bir eyi olmaz ve kendisine açlan

eye sahip ise, herhangi bir nefs onun için üstün olmaz. Aksine ihtiyaç

annda doasnn muhtaç olduu baz eyler için kendisini tanyan sa-

mimi bir dostunun evine yönelir ve adeta doas adna bir efaatçi gibi

doasnn muhtaç olduu eyi kendisine sunar. Ardndan gerek duydu-

u eyleri dostundan alr ve kullanr. Orada sadece zorunlu ihtiyacyla

oturur. Bir arkadan bulamazsa, doasnn ihtiyacn karlamas için

Allah’a snr -çünkü doas üzerinde yönetici olduu için doasndan

sorumludur- sonra da, Allah’tan diledii eylere karlk vermesini bek-

ler. Allah dilerse istediini hemen, dilerse sonra verir. Mertebesi, istekte

srar ve doasma efaattir. Hal sahipleri ise öyle deildir, çünkü eya

onlarn himmetlerinden oluur ve onlar kendilerinden sebepleri uzak-

latrmlardr. Ru nedenle, rabbanilerdir. Kutup ise, halden münezzeh,

bilgide sabit ve görülen, bilgiyle tasarruf eden kimsedir. Hak, olacak

eylerin bilgisini verirse, Allah’a muhtaçlk ve minnet yoluyla -yoksa

övünme amacyla deil- onlar bÜdirir. Yeryüzü onun adna dürülmez,

su üstünde veya havada yürümez, esbaba tevessül etmeden yemez. Zik-

rettiimiz tarzda harikulade bir olay onda gözükmez. Hallerin ona ver-

dikleri istisnadr ki bu Hakkn irade ettii bir nedenden kaynaklanr ve

o da onu yapar. radesiyle deil, zorunluluk gerei açln giderir. Ev-

lenme imkan olmadnda, cinsel ihtiyaçlara kar sabrldr. O, nikâh

(cinsel birleme) tecellisinden, kendisini onu talebe ve arzu duymaya

kimin sevk ettiini bilir. Çünkü o ve arifler adna kulluk hiçbir eyde

cinsel ilikide olduu kadar tahakkuk etmez. Ne yemede ne içmede ne

de kendisinden bir sknty uzaklatrmak için bir ey giymede, kulluu
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(cinsel ilikide olduu kadar) örenemez. Kutub cinsel ilikiyi üremek

için arzulamaz. Aksine salt ehvet amacyla arzular. Bu esnada çoalma-

y düünmesi ise meru emirden kaynaklanr. Bu konuda çoalma ve

üreme, bu dünyada türün bekasn korumak için, doal bir durumdan

kaynaklanr. Çünkü bu makam sahibinin cinsel ilikisi, tpk cennetlikle-

rin cinsel ilikisi gibi, salt ehvet amaçldr. Çünkü o, en büyük tecellidir

ve o Allah’n kendisine tahsis ettii insan ve cinlerin dnda bütün yara-

tklara gizlidir. Hayvanlarn cinsel ilikisi de, bu ekilde salt ehvet

amaçldr. Fakat b gerçek ariflerin büyük ksmndan gizlenmitir.

Çünkü bu, Allah ehlinden az bir kimsenin örenebilecei ilahi srlar-

dandr. Cinsel ilikide kulluun hakk olan zayfl gösteren üstün bir

delil, insan gücünden ve iddiasndan uzaklatran kahr (üstünlük) haz-

z vardr. Söz konusu kahr (eziklik), haz veren bir kahrdr. Yoksa ka-

hr ile karlamak, haz almak ile çeliir, çünkü kahrda lezzet ve haz,

kahredilenin deil, kahredene aittir. Bu fiilde ise durum farkldr. nsan-

lar, hiç kukusuz, (cinsel ilikinin) bu deerinden habersiz kalm ve -

onu hayvani bir haz sayarak- kendilerini ondan uzak tutmu, yine de

onu isimlerin en ereflisiyle, ‘hayvan’ diye isimlendirmilerdir. Baka

bir ifadeyle cinsel iliki (arzusu), hayvann, yani hayat sahibi olmann

özelliklerinden biridir. Hayattan daha üstün bir nitelik olabilir mi? Öy-

leyse kendileri adna çirkin diye inandklar ey, kamil arife göre övgü-

nün ta kendisidir. Bu i yolunda gitmitir.

Kutub mudak güzellikte içkin olarak bulunan snrl güzellii de

sever. Bunun nedeni, onun iliki bakmndan güzellie yaknldr. Bu

nedenle böyle bir güzellie bakarken derin bir baka ve sayesinde doa
çirkinliinin perdesini aarak o çirkinlie tevdi edilmi ilahi güzellii

görmesini salayacak bir güce gerek duymaz. Öyleyse snrl güzellik,

ilk bakta, maksadn kendisine verir. Öyle ki, mutlak güzellii idrake

kar doal çirkinliin direniinden baka bir eye geçi yapar. Çünkü

nefesler, yükümlülüü yerine getirirken pek kymetlidir. Kutub ise en

güzel ekilde kendisini karlayaca ve en güzel ziynet ve süse yönlen-

direcei bir nefesinin olmasn ister. Kukusuz bu ölçüdeki bilgiden

ariflerden bir topluluk perdelenmi, sradan insanlarla bu konudaki

amaç ortakl nedeniyle de nefislerini bunlardan uzaklatrmlardr.

Bununla birlikte sradan insanlar, kendilerinden farkl olarak, (snrl

güzellii görmede kendilerine ortak olan) bu adamn snrl güzellikte



On Dokuzuncu Sifir 21

veya onun dndaki eylerde mutlak güzellii görme imkânna sahip

olduunu bilemezler.

Bilmelisin ki, kutub, dört dinar elde etmi kâmil adamdr. Her di-

nar, yirmi be krattr ve onlarla adamlar tartlr. Adamlarn bir ksm
çeyrek, bîr ksm yarm, bir ksm üçte bir, bir ksm altda bir, bir ksm
on ikide bir iken bir ksm tam ve kâmil adamdr, Tek dinar, mümin

kâmile, ikinci dinar bilhassa veliye, üçüncüsü iki nübüvvete, dördüncü

dinar ise, iki resullüe aittir. Burada babalk hükmüyle aslî ve oulluk

hükmüyle vcrasede olan kastetmekteyim. kinciyi elde eden kimse, bi-

rinciyi elde eder. Üçüncüyü elde eden kimse ise, ikinci ve birinciyi elde

eder. Dördüncüyü elde eden ise, bütünü elde eder. Kutub kâmil adam-

lardan biridir. Burada kâmil adamlardan dememizin nedeni Efrad’dr.

Çünkü onlar, kemale erdirenlerdir. Kutubur özelliklerinden birisi de,

adetleri kabul etmek ve onlara göre hareket etmektir. Genellikle hariku-

lade bir olay kendisinde görünmez. Hâlbuki hal sahibinde gözükür.

Harikulade onun hedefledii bir ey deildir. Aksine ondan ortaya ç-

kabilecei gibi çkmayabilir de. Çünkü onun bu konuda bir iradesi yok-

tur. Ârif EbuVSuud b. ibl, kalbe gelen düüncenin (hatra) gereiyle

hareket etmedii halde, hanra üzerinde konuan bir adama öyle demi-

tir. ‘Düünce, onun hakknda tesadüf yoluyla gerçekleirken Allah hak-

knda irade ve kasda gerçekleir.’

Allah’a hamd olsun, Kutub’un zorunlu özelliklerini açklam, bil-

meyenler için rütbesini belirtmi olduk. Bunun yan sra, adamln bu

yol ehlinin bilgisizlerinin zannettii konuyla ilgili olmadn açklam

olduk. Onlar böylelikle hal nedeniyle bilginin ve makamn gerektirdii

eyden perdelenmilerdir. öyle derler: Halle ilgili olmayan her bilgi

deersizdir. Böyle diyene sen dc öyle de: Kardeim, böyle bir ey söy-

leme, çünkü gerçee aykrdr. Dorusu öyle demektir: Zevkten kay-

naklanmayan bilgi, Allah ehlinin bilgisi deildir. Hal ile zevki ayrt

edemediini görüyorum. Zevkten olmayan bir bilgi yoktur ve bundan

bakas olamaz. Zorunlu kullua yerlemi olan kimsenin kendisini kul-

luundan çkartacak bir hali kesinlikle yoktur. Hallerdeki eksikliklerden

hirisi, kulu hulnduu (kulluk) makamndan onun hak etmedii hir

makama çkartmaktr. Halin kendisini çkartt makam, onun adna bir

hak deildir. Bu hal üzere ölseydi, eksiklik sahibi olarak ölür, eksik ma-

kam sahibi olarak diriltilirdi. Öyleyse haller, adamlarn amaçlad ey-
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ler deildir. Fakat onlar zevkleri talep eder. Zevkler, sahipleri için ken-

dilerinde onlar adna meydana gelen bilgiler nedeniyle teorik düünce

sahipleri için deliller gibidir. Allah bizi anlayan, muradn Allah’tan an-

layan kimselerden etsin. Allah diledii kimseyi doru yola ulatrr. Bu

bölümde ilahi mertebeden kendisine istinat ettii eyin bilgisi vardr.

Bunun yan sra Âdemoullarnn özel isimlerden Allah’a nispetlerinin

bilgisi, ruhani bilgiden saknlmas ve çckinilmcsi gerekenlerin bilgisi,

ruhani âlemin nereden (gelip) nereye döndüünün bilgisi, beeri

sudurun bilgisi vardr.

K YÜZ YETM BRNC BÖLÜM
Muhammedi Münacattan, 'sabah seçkin topluluk

hamd eder' Menzilinin Bilinmesi

Bu menzil, emir menzillcrindcndir.

'Nedir' bu, yaratklarn söyledii sözcük:

Sabah seçkin kavim hamd eder

Ya u sözlerine ne demeli: ‘Ey gören,

Önde ve artta bütün yaratklar’

ftirac, getirdii haberde ziyandadr

Cereyan edeni bilerek llah’a iftira eden

Allah bir ruh ile bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki: Bu menzil,

yükseldik menzili ve ehlinin bilinme menzilidir. Bunun yan sra, ya-

ratma ve gölge âlemini içerir. Buradan keif ehli ay tutulmasn ve onun

aya tecelliden kaynaklanan bir korku olduunu anlarlar. Bu menzille il-

gili baka bir konu ise, sihir ilmi ve nurlarn douu ilminden Hârat ve

Mârut’un ilmidir.
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Allah seni makbul ilere erdirsin, bilmelisin ki, nurlar iki ksmdr:

Bir ksm, asli nurlar, dier ksm ise oluun karanlndan doan nur-

lardr. Buna örnek olarak u ayette geçen nuru zikredebiliriz: ‘Onlara

bir ayet de gecedir. Ondan gündüzü çkartrz, onlar karanlkta iken.
n Ba-

ka bir ayette ise ‘O, Sabah çkartandr, geceyi de dinlenme olarak yaratt
’4

buyrulur. Buna benzer baka bir ayette Allah teala öyle buyurur: ‘Onun

ayetlerinden birisi de, sizin için nefislerinizden kendilerinde sakinlik bulaca-

nz eler yaratmasdr .’5 Bunun anlam, insann doum nurunu elde

etmesidir. Bu menzilde kendisinden söz edilen nur, zamansal olarak tü-

reyen nurdur. Bu menzil, Kutub’a ait iki imamdan birisine özgüdür ki,

‘Rabbinin kulu’ (Abdurabbihi) diye isimlendirilir. Bu nur bazen erkek,

bazen diidir. Gece gündüzü örttüünde, ondan doan ey, amaçlanan

nurdur. Hakknda konumaya baladmz bu doan nur, peygamber

için ismet (korunma), veli için saknlma nurudur. Bu nur, tam keif ve

hayâ duygusu verir, çünkü o, kefeder ve kefi salar. Asli nur ise kef

ederken kendisiyle kef edilmez, çünkü gözlerin na hakimdir,n
yararn giderir. Bu nedenle ariflerin nefisleri, nurlar ve onlarn merte-

beleriyle karanlktan doan bu nura yönelirler. Bunun nedeni onunla

aramzda ruhlarmzn yaratlm olmasndaki karlkl ilikidir. Çünkü

tikel ruhlar, Hakka izafe edilen tümel ruhtan ve düzenlenip (ruhu) ka-

bul etmek için istidadarn olumasndan sonra karanlk doadan do-
mutur. Bunlarn arasnda bedende tikel ruh ortaya çkar, ki insann ru-

hu denilen ey budur. Ondan ise, gece içinde sabahn faliku’l-isbah’tan

ortaya çkmas gibi, cisim ortaya çkar, bu nedenle bu nur ile insan ruhu

arasnda karlkl iliki gerçekleir, ona ünsiyet eder ve ondan yararlan-

lr. Allah âdetini böyle uygulamtr ve bundan daha fazla bir güç ver-

memitir. Dileseydi, yapard. Tecelliler diye isimlendirilen ilahi mazhar-

lar da devam etmitir. Çünkü asli nur, onlarda gizlidir ve bize görün-

mez. Tecellinin gerçekletii suretler ise, izhar edenin kendisinde zuhur

edecei bir yerdir. Böylelikle biz mazharlan görürüz. Bu nedenle maz-

harlar, sahih bir iliki nedeniyle idrakimiz gerçeklesin diye, suretlerle

snrlanmlardr. Çünkü burada amaç, kendisinden ve kendisinden

meydana gelen eyden faydann gerçeklemesidir.

Bu menzil, yüce ve deeri büyük bir menzildir. Onu bilen kimse,

hem cinslerine kar ayrcalk kazanr. Bu nur, eyaya yaylmtr. Allah

kendisini sabah yaratan diye zikrettii gibi ayn zamanda o, kendilerin-
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den ortaya çkan eye göre, tohumu ve çekirdei de yaratandr. Öyleyse

yararlar ancak böyle bir kla gerçekleir. Nebiler o nuru bir korunma

(arac) olarak alr ve var olanlardan meydana gelen eylere kar -ki bun-

lar bakalarn karanlklardr- saknrlar.

Türeyenn deeri ve menzili belli olduuna göre, imdi de ne-

ye kar siper edinildiini açklayalm: öyle ki: Saknma ancak insann

doas gerei ve dince naho bulduu bir takm durumlardan olabilir.

Bunlar, yaratl âlemine ve doal terkibe özgü bir takm durumlardr,

yoksa emir âlemine ait deillerdir. Bu ve baka kitaplarmzda, Ccmir

âlem? ve ‘yaratl âlemi’ derken neyi kast ettiimizi açklamtk. Hepsi

Allah’a aittir. Allah teala öyle buyurmutur: 1
Yaratma ve emir O’na ait-

tir. Âlemlerin Rabbi mübarektir.’
6 Burada alem, baka bir isme deil, Rab

ismine tahsis edilmitir. Yaratl ve terkip âlemi, özü gerei kötülüü

gerektirir. Bu nedenle kendisinde kötülük bulunmayan iyilik olan emir

âlemi, insann yaratln ve birbirini iten -ki birbirini irme çekime, çe-

kime ise bozulmaya yol açan bir durumdur- doalardan bileik olarak

yaratldn gördüklerinde öyle demilerdir: ‘Orada bozgunculuk yapa-

cak ve kan aktacak birini mi yaratacaksn?’7 Bunu derken (kan aktmann

nedenleri arasnda) meru hükümlerin gerekçelerine deiniLmcmitir.

Nitekim aynen söyledikleri gibi olmu ve fakat Hakk’n öyle dediini

görmülerdir: ‘Allah bozguncular sevmez Baka bir ayette ise ‘Allah

bozgunculuu sevmez.” Bu nedenle (meleklerin bulunduu) emir âlemi,

Allah’n sevmedii bir ii sevmemi, sevdiini sevmitir. Allah’n yarat-

ltaki hükmü ise. Aziz ve Alîm’in takdir ettii ekilde gerçeklemitir.

Öyleyse insanda ortaya çkan kötülükler, meleklerin zikretmi olduu

doasndan kaynaklanrken, onda ortaya çkan iyilik ise onun ilahi ru-

hundan kaynaklanr. Söz konusu ruh, (tümel ruhtan) türeyen nurdur.

Böylelikle melekler doru söylemitir. Bu nedenle Allah öyle buyurur:

‘Sana isabet eden kötülük kendindendir
m Yaratl âlemi bu mesabede

olunca, bütün akl sahiplerinin bu menzilde zikredilen bu nur ile kendi-

lerini korumalar gerekir. Bütün kötülükler, halk âlemine, bütün iyilik

ise, emir âlemine aittir.

Bilmelisin ki doa, halk âleminin ortaya çkabilmesi için birbirini

iten (unsurlardan) bir araya gelmi ve toplanm, içerdii iyilikle birlik-

te nurun üstünlüü zuhur etmi, gücü ve emir âleminin yaratlna ha-

kim olmas nedeniyle bu bileildikten domutur. Ardndan duyusal
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varla girmi, hayvan, bitki ve donuk (câmid) diye isimlendirilmitir.

Bütün bunlarda bozulma ve hallerde bakalama bulunur. Koruyucu

nur olmasayd, halk âlemi bir anda yok olurdu. Allah, bütün bu naho

durumlar gidermek üzere, duayla kendisine yönelmesini emretmi, -bu

nurdan verdii eye göre- Rab ismiyle ruhu desteklemi, bu sayede o,

doann karanl yönünden gerçekleecek zarardan kurtulur.

Bilmelisin ki, gerçekte kötülük ve iyilik (hayr) denilen ey, bir ta-

km hususlarla ilgilidir. Bir ey ya Hakkn peygamberlerinin vastasyla

bildirmesiyle iyi veya kötüdür. Ya da bir mizaca yatkn olup olmama

durumuna göre iyi veya kötüdür. Ya da delilin gerektirdii kemal sabit-

tir ve bu durumda iyidir. Ya da bu dereceden eksik olur ve kötü diye

isimlendirilir. Ya da bir amacn gerçeklemesiyle ilgilidir, bu durumda

iyi olur. Ya da onun erçeklememesiyle ilgilidir ve o kii için kötü

olur. nsan bakn bütün bu (göreli) durumlardan kaldrdnda, geri-

de iyilik ve kötülükle nitelenmeyen var olan hakikatler kalr. te bu, in-

saf ve derin incelemeyle varlan noktadr. Fakat Allah, ancak kemal, ek-

siklik, yatknlk, ztlk, iyilik veya kötülüe hükmeden eriadar gibi var-

lkta meydana gelen eyleri yapmtr. Allah nefislere bazen ulaüan ba-

zen ise ulalmayan amaçlar yaratmtr. Varlk bütün bu mertebelerden

bo deildir. Konuann sözü ise, varlkta gerçekleene göredir, yoksa

Hak yönüne ait olan baka bir yönden deildir.

Bütün bu ilerin kayna, özü gerei varl zorunlu olan -ki O,

kendisinde kötülük bulunmayan srf iyiliktir (hayr- mahz)- ve bu mut-

lak varln mukabilinde bulunan salt yokluktur. O ise, iyilik bulunma-

yan srf kötülüktür. Alemde bir kötülük ortaya çktnda, asl bu yok-

luktur. Çünkü kötülük, kemalin olmay veya (mizaca) yatknln ol-

may veya amacn gerçeklememi olmasdr. Bunlar ise nispederdir.

Varlkta gözüken her iyiliin faili, mutiak varlktr. Bu nedenle Allah

(c.c.) öyle buyurur: ‘De ki hepsi Allah katndandtr Senin katnda ol-

makla nitelenen ey, senin aynn deildir. Yok etme ve var etme, Al-

lah’n iradesi, kudreti arasndadr. Bu nedenle öyle dedik: yilik, Hak-

kn fiilidir. Hâlbuki kötülük hakknda fiil demedik, sadece salt kötülü-

ün onun asl olduunu söyledik ve onu serbest ifade ettik ki, akll

okur maksadmz anlasn.
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Bu bölümde bu yararl konu anlalnca, öyle deriz; Fiillerden se-

vilmeyenleri uzaklatrmak için snlacak eylerden birisi, eytanlarn

Süleyman’n mülkü üzerinde okuduklar sihir ilmidir. Onlar sihri,

Hârut ve Mârut adl iki melee indirilmi gerçek bilgiyle kattrmalar-

d. Gerçek bilgi, mucizeler diye isimlendirilen eyleri bilmektir. Çünkü

Hak (ve hakikat), aciz brakandr ve kendisine istinat edilen nurdur. Ba-

tl ilim ise, hayaldir. Onun hakknda Allah ‘Sihirleri sanki onlarn (iplerin

ve asalarn) kotuunu kendilerine zannettirdi
’ 12 buyurur. Bu nedenle si-

hir,k ile karanln karm demek olan seher kelimesinden alnarak

‘sihir’ diye isimlendirilmitir. Öyleyse seherin bir yönü karanla -fakat

bütünüyle karanlk deildir-bir yönü isea dönüktür, fakat safk
deildir. Aym ekilde sihrin de bir yönü hakikate bakar. Bu, kendisine

bakann gözüne gözüken ksmdr ve bu gerçektir. Bir yönü de batla

bakar. Çünkü gerçek gözün alglad gibi deildir. Bu nedenle Araplar

onu sihir diye isimlendirmitir. Onu yapan ise sâhir (sihirbaz) diye

isimlendirilmi, onu bilen ise isimlendirilmemitir. Bu nedenle de tuzak

kurmak anlamndaki ‘kâde-yekîdu’ neredeyse anlam tamtr. Yani ne-

redeyse gerçee yakndr. Allah teala öyle buyurur: ‘Onlar tuzak hur-

du .’13 Yani kendilerine gözüken eyde hakikate yaklatlar. (Tuzak kur-

mak anlamndaki) Kâde yaklama bildiren fiillerden birisidir. Araplar

öyle der; ‘Kâde’l-arûsu yekûnu emiran’. Yani ‘damat, neredeyse emir

olmaya yaklat.’ Allah öyle buyurur: ‘Onlarn yaptklar sadece sihirbaz

tuzadr.’ 1* Yani onlar, göze görünen suretinde gerçee benzeyen bir

ey yaptlar. Hâlbuki o gerçek deildi. ‘Haktan sonra delaletten baka ne

kalr. O halde nasl yüz çevirirsiniz
vs Yani bu hakikatleri bilmekten nasl

yüz çevirirsiniz!

Bu kötülük bilgisiyle ilgili bir husus, hamdin ters çevrilmesidir

(zdddr). Allah
‘

nankörlük etme
’ 16

buyurur, çünkü hamdin tersi, nan-

körlüktür (küfür) ve o knamadr. Hamd, celali ve güzel ahlak nedeniy-

le birini övmek iken knama zikrettiimizin tersidir. Allah teala öyle

buyurur: ‘O ikisinden örenirler,” 7
Yani iki öretmenden örenirler.

‘
Kii

ile karsnn arasn ayran eyi ’ 18 Allah bunu naho karlam, ülfete, be-

raberlii temine tevik etmitir.

Allah teala, insanlardan gizlenmi bir hakikat nedeniyle, bir araya

gelmi her toplamda bir dalma ve aynmann olacan bilir. Bu ne-

denle, kullarna merhametinin gerei olarak boanmaya eriatta yer
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vermitir. Bu sayede onlar, fiillerinde sevap kazanr, -eytanlarn burnu

süitimse bile- knanmazlar ve övülürler. Bir hadiste Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Allah’n en sevmedii helal, boanmadr.’ Boanma,

yoklua dönmektir. Doalarn bir araya gelmesiyle, bileikliin varl

ortaya çkm iken bir aradaln kaybolmasyla da yokluk gerçekleir.

lahi isimler ise, tesir etmeyi gerektirir. Bu kokunun kendisinde bulun-

mas nedeniyle Allah, eler arasnda ayrl naho karlamtr. Bir ara-

ya gelmenin varl, boanmayla ortadan kalkar. Baka bir ifadeyle ken-

dileri var olsa bile, ayrlmalaryla söz konusu birlik ortadan kalkar. Bu-

nunla birlikte bir araya gelme, ayrlma ve bundan meydana gelen hare-

ket ve duraanlk, akledilir nispetlere döner, yoksa bazlarnn zannetti-

i gibi- d varlklara dönmezler. Bu menzile özgü nur ile, zikrettiimiz

kötülükler ortadan kalkt gibi kemale izafeyle veya yatkn olmamak

vb. nedenlerle ortaya çkan kötülükler de onunla kalkar. Ayrla yol

açan sihir, nurun bu menzilde bulunmasnn sebebini uzaklatrd

eydir. Bu örtü ve karanla nurun girmesiyle sabah olur, ortalk aydn-

lanr, karardktan çklr. Bunun olaca yer ise, ahiret âlemidir. Oras

gayretinin övülecei ve gayreti harcarken uykusuzluun (sihir ve ayn

kökten uykusuzluk anlamnda seher) sana kaybettirdii uyku, dinlenme

ve duraanlk hazzn telafi edecein yerdir. Böylelikle uygun bir lafz

ortaya koymulardr. Bu ise sabahlan söyledikleri ‘seçkin kavim hamd

eder’ ifadesidir. Sabah bu ktan ibarettir. Böyle bir nurun kendisi ad-

na gerçekletii kimse karsnda insanlar, gpta ya da haset edenler ol-

mak üzere ayrlrlar. Gpta eden -o hal kendisinden silinmeden- söz ko-

nusu kii adna gerçekleen eyin kendi adna da gerçeklemesini talep

eden kimsedir. Hasetçi ise, bu halin o kiiden yok olmasn talep eden

ve o hali elde etmek için bir talebe tevessül etmeyen kimsedir. Dier ki-

iden kaybolmasn istemekle birlikte o hali de talep ederse, bu durum-

da gpta eden ile haset eden arasnda bulunur. Burada ortak özellik

farkll salayan özellikle bir deildir. Öyleyse o özellii elde etmeyi

istemek, gptadr ve övülmütür. Bu özelliin kiide yok olmasn iste-

mek ise hasettir ve knanmtr. Bu nedenle de ona dair bu açklamalar

yaptk. Bununla birlikte eriat haset lafzn gpta yerinde kullanm ve

(Peygamberimiz) öyle buyurmutur: ‘Ancak iki kiiye haset edilir (yani

gpta edilir): Allah’n kendisine mal verip de hak uruna harcamay na-

sip ettii kimse; bu kii, maln harcar, sana ve soluna datr.’ Bura-
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da, karlksz verme ve cömertlik yapmann üstünlüü hakknda bir sr

ve iaret vardr. Bedel karl vermek, al veritir, cömertlik deil!

Cömert, bedelsiz verendir. Bu nedenle hadiste ‘sa ve sol demitir. Sol

derken zina gibi kötülük uruna harcama kast edilseydi, bu da cömert-

lik olmazd. Çünkü bu durumda verilen karlnda maldan daha se-

vimli bir bedel kazanlmtr. öyle denilebilir: Bedel onun için gerekli-

dir. Çünkü cömertlik nedeniyle övülmek, cömert kimse için ayrlmaz

bir özelliktir. öyle deriz: Böyle bir ey ancak bilgisizden meydana ge-

lir. Çünkü güzel övgü, cömertliin ayrlmaz özelliklerinden biridir. n-
sann bunu isteyip istememesi birdir. Öyleyse onu elde etmekle ilgi-

lenmek, bilgisizliktir. Çünkü elde olan bir ey istenilmez. Bir eyin la-

zm olan ise, zorunlu olarak vardr. Aksi halde lazm olmazd. Cömert

insan böyle davranrsa, bedel peinden koanlara katlr ve bu esnada

cömertlikle nitelenen veya bu elbiseyi giyenlerden olmazd. Hadiste

zikredilen dier adam ise udur: ‘Allah'n kendisine bilgi verdii ve bil-

gisini insanlara yayan kimse.’ Yani bilgiyi insanlara datr. Hadis, Hz.

Peygamberin söyledii üzere, bu kadardr. Biz ise onu anlam yoluyla

ve baz sözleriyle birlikte zikrettik. Hz. Peygamber burada bu davran

‘haset’ diye isimlendirmitir. Bazen bir ey, kendisine yakn anlamla ve-

ya ondan olan bir sebeple bir eyin adyla isimlendirilir.

Amaçladmz hususu açkladktan sonra, maksadmzla ilgili ku-

ku ortadan kalkar. Biz burada ancak *Haset ettiinde haset edenin kötülü-

ünden,w ayetinde belirtildii üzere Allah'n kast ettii eyi kast ettik.

Kötülük bunun bir benzerini elde etmeyi istemede deildir. Kötülük,

sahip olan kimseden o eyin yok olmasn istemededir. Abdurrab’n be
derecesi olduunu ve dört dereceyle Abdülmelik’in derecelerinden fazla

dereceye sahip olduunu söylemitik. Bu menzil be derecedir. Bu

menzile ait altnc derece hakknda ise bu konuyu bilenler arasnda gö-

rü ayrl vardr. Bir ksm onu bamsz derece saymtr. Fakat o,

ilahi makamlardan her iki makam ayrt eden eydir. Bu bizim görüü-

müz deildir. Bir ksm ise onu bu menzilde altnc derece saymtr ki

bizim görüümüz de bdur. Bu derece, bu konu uzmanlarnn görü

birliiyle, gayb menzillerinden bir menzili içerir. Aralarndaki görü ay-

rlyla birlikte üç menzil olduu söylenmitir. bn Berrecan ise, bu de-

recede iki menzili gayb menzillerinden çkartmakla ayrlmtr. Bakas-

nn böyle bir görüte olup olmadm bilmiyorum. Onun bu konuda
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bir yorumu vardr. Fakat uzak bir yorumdur. Gerçi biz de baz kitapla-

rmzda bu görüe varmtk. Fakat onun varlnda bu güç bulunmaz

ve ancak tahlil sanatnda bu ortaya çkar. Burada ise bu yolun bilgisine

göre terimler hakknda konuulmaktadr. Bu ise hüviyetin bilgisiyle il-

gilidir.

Bu derecenin ehadet menzillerinden on dokuz derecesi vardr. Bu

menzillerden her birisi, ate üzerinde bulunan on dokuz melekten biri-

sini engeller. Böylelikle bu menzil sahibine ate isabet etmez. Allah

teala öyle buyurur: ‘Onun üzerinde on dokuz vardr.™ Öyleyse bu men-

zillerin bu derecede bulunmas nedeniyle, cehennem melekleri on do-

kuz olmutur. Bunun tersini alarak öyle diyemeyiz: Bu melekler nede-

niyle bu menziller on dokuz olmutur. Çünkü gerçek böyle deildir. Bu

menziller de meleklerden farkl olarak mecul ve yaplm deillerdir.

Çünkü bu derece bu menzilleri özü gerei gerektirir. Allah melekler

hakknda öyle demitir: ‘Onlarn saysn bir snama (fitne) yaptk.^' On-

lar yaplma hükmüne bal olmulardr ve onlar ehadet âleminde bu-

lunmutur. Çünkü ate, duyulur ve görülür bir eydir. Bu altnc derece

ise, ilimlerden âlemle ilgili ilahi isimleri içerir. Bu menzil genel hakkn-

da yaratma yönünden, seçkinler hakknda ise mutluluk yönünden suret

sahibidir.

Bilmelisin ki, bu kitaptaki menzillerden her biri, mudaka bu dere-

ceye sahiptir. Eserleri ise, menzillerin deimesiyle deiir. Bunun istis-

nas, kahr menzilidir. Allah izin verirse, ondan daha sonra söz edece-

iz. Heyakilü’l-Envar isimli kitabmzda bu menzüden ve ona özgü du-

rumlar ve heykelinin gerei olan eylerden söz etmitik, oraya baklma-

ldr. O, yüz on ikinci heykeldir. Bu bölüm, yani kitaptaki bölüm, her

menzile braklm srlan açklamak için snrl bir kitaptr. Ayn ey
münazeleler için geçerlidir. Menzil Uc münazele arasndaki fark sana

açklyoruz. öyle ki: Menzil, kendisinde Hakkn sana indii veya senin

Hakka indiin (yükseldiin) makamdr. Burada sana veya O’na arasn-

daki fark bilmelisin. Münazele ise, Hakkn sana inmeyi irade etmesi ve

senin kalbine de kendisine yükselme arzusunu yaratmasdr. Böylelikle

himmetin kendisine yükselmek üzere ruhanî özel bir ekilde harekete

geçer. Böylelikle iki ini arasnda bir araya gelme meydana gelir: Menzi-

le ulamazdan önce senden O’na yükseli (ini, nüzul) ve O’ndan sana

ini. Baka bir ifadeyle menzile ulamazdan önce bir üahi ismin sana



30 Fütûhât- Mekkiyye IO

yönelmesidir bu. Bu bir araya gelmenin iki menzilden baka bir yerde

gerçeklemesi ise, münazcle diye isimlendirilir. Burada bu hal sahibinin,

üç hali olur. Ya amaçlanan fayda kavuma esnasnda gerçekleir. Bu

fayda, bir yandan o ismin bu kuldan istedii ey iken öte yandan kulun

o isimden talep ettii eydir. Bu durumda ismi kendisinden ayrlarak

isimlendirilene gider ve kul kendisinden çkm olduu makamna dö-

ner. Ya da ilahi isim kendisinden çkt eye dönmesi eklinde onun

üzerinde hüküm verir. Bu durumda bu ilahi isim, çkt yere ulaana

kadar kendisiyle birlikte olur. Ya da ilahi isim onu kendi yanna alr ve

onu isimlendirüene yükseltir. Zikrettiklerimizden hangi durum gerçek-

leirse gerçeklesin, bu özel nitelikle kendisine döndüümüz bu menzil,

münazele menzili diye isimlendirilir. Çünkü o, inii münazeleden ol-

madnda verdii hükümlerden verdiinin zddn verir. Zevk, urb ve

rey (kanma) sahipleri bunu bilir. Biz bu kitapta münazelelerden Al-

lah’n izniyle örenecein bölümleri ele alacaz.

Bilmelisin ki, menzillere bu ad kendisine yerletikten sonra verile-

bilir. Kii menzile yerleir ve ondan ayrlmazsa, bu kez ad, kendisini

yurt edindii için vatan (mevtin) veya kendisinde oturduu ve baka bir

yere ayrlmad için mesken olur. Fakat bu menzilin kendisine ve dere-

celerine onlardan ayrlmayacak ekilde intikal etmesi gerekir. Bu du-

rumda insan, sakini olduu bir evin odalarnda tasarruf eden kimse gi-

bidir. Öyleyse arif, sürekli ilah bir isim ile beraber olmak zorundadr.

Bununla birlikte o isimdeki tasarrufu deiebilir ve genel olarak onun

adna vatan olur. Arifin iki nefes ayn halde kalmas imkânszdr. Her

nefes, onun intikali zorunluluktur. Bu nedenle Allah ehlinden bazlar,

ismin vatan veya mesken olmasn imkânsz saymtr. Çünkü ona göre,

her ismin ve halin ilahi bir ismi vardr. Hâlbuki o, ismin bir hükmünün

veya birbirinden farkl hükümlerinin olmas gerektiini anlamamtr.

Öyleyse bir isim, hükümleri altnda tasarruf ettii sürece, belli bir ah-

sn vatan olur. Sûflerin birinin bir hükmün nitelii olmas anlamnda

‘iki nefes tek bir hükümde kalmas imkânszdr’ demeleri ise, dorudur.

Bununla, izafe yoluyla -ki bu hükmün Bir’e izafesidir- tek bir hüküm

üzere iki nefes kalmasn kast etmilerse, bu doru deildir. Çünkü bu

ilahi isime ait yönler vardr. Bu balamda Gaffir ismi, taleplere göre,

insan undan bundan örter. Bu talepler, el-Gaffar isminin kendisini ör-

tebilecei eylerle ilgilidir. Bu örtme, pe pee ve ardktr, araya baka



On Dokuzuncu Sifr 31

bir ismin talep ettii bir ey girmez. Bu nedenle bu isimde mübalaa

geçerli olmutur. Çünkü örtme ondan çok gerçekleir. Ayn ey Hallâk,

Rezzâk ve oluta etkisi bulunan bütün isimler için gcçcrlidir. Bunlar,

insana talep ettikleri eyler ardk olarak geldiinde, (sürekli olarak fiil-

lerini icra ederler). Öyleyse ilahi isimler bir yönden menziller iken bir

yönden de mesken ve vatandr. Bu bölümde vaktin elverdii ölçüde ve

iaret yoluyla zevk sahibi için faydann gerçekleecei eyleri belirtmi

olduk. Sahip olduumuzdan, her bölüme ancak denizden bir nokta ka-

darn koyduk. Bu durum bizim sahip olduumuz bilgiye göredir. in
kendiliindeki durumuna kyasla ise, sahilsiz bir deryadr.

Bu menzil emir menzillerindendir. Bu emir menzilleri ise, sayca

yedi olsalar bile, ana menziller bakmndan böyledirler, gerçekte ise da-

ha fazladrlar. Kendilerini ele alrken bizim onlar snrlamamz gerekir

ki, Haklan mertebesinde kaça ulatklar örenilsin. Çünkü bunda bir

takm faydalar vardr ve bu faydalar kitaba serpitirilmitir. Allah do-
ruyu söyler ve doru yola ulatrr. Bu menzillerde bulunan ilimler, ila-

hi isimlerle bilinmezleri ortaya çkartma ilmi, yaratl ilmi, ehadete

dahil olan gayb ilmi, benzerlik ilmi ve ruh’un kalbe ilham ilimleridir.

K YÜZ YETMKNC BÖLÜM
Tevhidin Tenzihi Menzilinin Bilinmesi

Ben îlah’n tevhidinin tenzihini söylerim!

Bu bir nurdur, onun katnda söylerim

Onun tenzihi zat ve rütbe arasnda

Onu bilen ise pek azdr

Her tenzihçinin tenzihinden münezzeh

Kim bir söz söylemek isterse, ‘diyor’ desin
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Çünkü Hakkn varl, gaybmn harjindedir

Huzur harfidir, üzerinde kabul olmayan

Allah kendinden bir ruh ile seni ve bizi desteklesin, bilmelisin ki,

tevhidin tenzihi derken iki ey kast edilir: Birincisi tevhidin Hak ile de-

il, tenzihle ilgili olmasdr. Dieri ise, tenzihin baka bir anlamda tev-

hide izafe edilmi olmasdr: Hak teala, kendisini kendisinin birlemesiy-

le tenzih edilir, yaratklarnn birlemesiyle tenzih edilmez. Bu durum

hamdin hamdine benzer. Çünkü bir niteliin sahibinde bulunmas, sa-

hibinde bir iddia bulunmaz böyle bir ihtimalin kendisine bulamas da

söz konusu deildir. Kendisini veya bakasn bir nitelikle niteleyen

kimse ise, iddiasnn doruluu için delile muhtaçtr. Baz konular bu-

nunla ilgilidir. Bunlara Allah'n kitabndan ayetler delalet eder. Bunlar-

dan birisi udur: Kafiyenin zorunluluu olmadan, (ismi) vermezden

önce zamir kullanlr m, kullanlmaz m? air öyle der:

Onun Rabbi raz olsun, Adi b. Hatim’den

Burada zamir isimden önce gelmitir. Fakat iirde (kafiye ile ilgili)

zorunluluk vardr. Bu menzilin fasllarndan birisi de, Allah'n birliini

emretmektir. Dolaysyla onda Hakkn kendisini birlemesi yoktur ve bu

konuda taklit kendisiyle ilgilidir. Çünkü emir, delilin bunu kendisine

verdii kimseyle ilgili deildir. u var ki emrin konusu tarif deil, tes-

lim tarznda istidlal ve delalet yerinde uyarma tarzndaki istidlal olabilir.

Buna örnek olarak u ayeti verebiliriz: ‘Böyle bir durumda her ilah kendi

yarattn sevk ve idare ederdi . .
.’22 Baka bir ayette ise ‘Eer yerde ve gök-

te Allah’tan baka ilahlar bulunsayd, onlar bozulurlard
’23

denilir. Baka

bir ayet ise ‘Dourmad ve dourulmad>M ayetidir. Bu menzilin fasllarn-

dan birisi de, ‘Bir e veya çocuk edinmedi
'21 ayetinde belirtilir. Çünkü

denklik söz konusu deildir. Çünkü ‘O’nun dengi hiçbir ey yoktur.’2*

Denklik bulunsayd, bu dürüm caiz olabilirdi. Allah teala öyle buyu-

rur: ‘man etmedikçe mürik kadnlarla evlenmeyin.’27 Böylelikle dinde

denklii dile getirmitir. Baka bir ayette ise ‘ayet Allah bir çocuk edin

mek isteseydi
m diyerek bunu imkân kabilinden saymtr. Ardndan ‘(di-

lediini) seçerdi buyurmutur. Seçmek bir yaratmadr ve yaratlm

olan yaratan ile denk olamaz. Fail nerede, mefil nerede? Bu menzilin

bölümlerinden birisi de, tenzihin öncüllerle idrak edilmesidir. Bunlar
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Allah’n varln ortaya koyan veya O’nu bilmeyi salayan öncüllerdir.

Allah böyle bir eyden münezzehtir.

Menzilin fasllarndan birisi de, öncüllerin kendisiyle nitelendii ve

öncüllerde balayc sebep olan terkip nedeniyle bir eyi ortaya çkart-

mak için öncülün olmaydr. Böylelikle bu husus, karlkl ilikiyi ge-

rektirir. Hak ile yaratklar arasnda karlkl iliki, makul veya mevcut

deildir. Öyleyse O’nun zat yönünden kendisinden bir ey meydana

gelmeyecei gibi zat yönünden bir eyden de meydana gelmez. eria-

tn kendisini gösterdii her ey veya akim delil edindii her ey, zat ile

deil, ulûhiyet ile ilgilidir. lah olmas yönünden Allah, imkân nedeniy-

le mümkünün kendisine dayand eydir. imdi de, Allah izin verirse,

özetle bu menzilin bölümleriyle ilgili hususlar zikredelim.

Bilmelisin ki, bu menzil, balangç ehli hakknda azamet menzilin-

den dördüncü menzildir. Ruhani büyükler hakknda ise, yüz on ve on

birinci menzildir. lahi mertebe üç ksma ayrlr: Zat, nitelikler ve fiiller.

Bu menzil onlardan birisi olmutur ve o onlarn üçüncüsüdür. Nitelik-

ler iki ksma ayrlr: Fiil ve tenzih nitelikleri. Bu nedenle bu menzil, o

ikisinden tenzih menzili olmutur. Tevhit tenzihine gelirsek, bu, kendi-

sini Haklan katma nispet ettiin söz konusu tevhidin Haktan bakasna

nispet edilmekten münezzeh olmasdr. Öyleyse gerçekte tenzih edilen

O’dr, bakas deildir. Bunu söyledik, çünkü lafzn verisine göre,

onunla Haktan bakasnn nitelenmesi mümkündür. Nitekim varlk,

bilgi, kudret ve dier isimlerde de Hak ile yaratklar arasnda böyle bir

ortaklk gerçeklemitir. Bu menzil, Allah’a mensup olan tevhidi kendi-

siyle bakasnn nitelenmesinden tenzih eder. Çünkü o, bütün yönleriy-

le zat tevhididir. Bu tevhit ile -ne lafz ne anlamda- O’ndan bakas nite-

lenemez. Bu tevhidin kendisine nispet edildii Hakkn zatyla ise her-

hangi bir tenzih ilgili deildir. Çünkü bu, onun hakknda caiz deildir.

Böylelikle hakknda caiz olan niteliinden uzaktr. Çünkü zat gerçekte -

herhangi birinin tenzihiyle olmadan- münezzehtir. Tenzihin tevhidin

konusu Hak ise, bu durumda zat yönünden bu niteliin diliyle münez-

zehtir ki, bu, tevhittir. Bu durum, cömertliin bulunduu kimsenin

cömertlik niteliinin diliyle ‘cömert’ diye övülmesine benzer, yöksa o

kii, bunu söyleyenin söylemesiyle övülmez. Teorik düünceden hareket

eden insann delili Allah’n bir olduunu söyler. Hâlbuki sen yokrun,

fakat Allah o nitelie sahipti. Sen sensin ve Allah bu nitelie sahiptir.
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Durum böyle olunca, mutlak gaybn sahibinden baka, ismi zikredil-

meden zamirle iaret edilebilecek kimse yoktur. Mutlak gayb, herhangi

bir hal ile görülemez. Bu durumda üçüncü ahs zamiri (gaip zamir),

O’nun adna türemeyen ve isimlendirilene verilen özel isim gibidir. Bu

zamir, daha öncesinde herhangi bir ey zikredilip de dinleyenin nefsin-

de yerlemesine gerek olmadan, ilk bakta O’na delildir. Öyleyse ‘O’

zamiri, Allah hakknda geçerli olabilir ve Allah’tan bakasna ismi zikre-

dildikten sonra verilebilir. Baka bir ifadeyle herhangi bir ekilde tann-

dktan sonra ‘o’ denilebilir. Ya da bu zamir, yannda bulunduu için

hakknda ‘o’ demenin caiz olmad kimse hakknda düünülebilir. Bu

duruma kyasla kendisinden ‘o’ zamiri düer, fakat yannda olmayan,

ona ‘o’ diyebilir. öyle denilebilir: fade ettiin ey doru ise, Hak ken-

disi tarafndan görülendir. Öyleyse kendisini görmesi nedeniyle O’na ‘o’

demek caiz deildir. Öyleyse ‘o’ zamiri, Allah için, senin iddia ettiin

gibi, özel bir isim yerindeki zamir deildir. öyle deriz: Allah kendisini

görse bile, hüviyet bilinir, görülmez. ‘O’ zamirinin kendisi için isim ol-

duu ey de, hüviyettir. Bu bizim görümüze göre böyledir ve bu görü

Hak ehlinin görüüdür. Bu balamda baka bir grup vardr ve öyle id-

dia ederler: ‘Allah kendisini bilmez.’ Bu görüe göre, bize ve ona göre

‘o’ zamiri kendisinden dümez. Allah teala ihlâs suresinin banda pey-

gamberine öyle der: ‘De ki, O Allah birdir.’
3U Böylelikle zamir ile bala-

m, daha öncesinde ise zamirin Kuran’da kendisine dönecei bir isim

zikretmemitir. Gerçi Yahudiler peygambere öyle demilerdi: ‘Bize

Rabbini tant.’ Belki de dilci öyle zanneder: Bu zamir, Yahudilerin

kendisini zikretmi olduklar Rab ismine döner. Hâlbuki bu zamir ile

Yahudilerin kendisini zikrettii Rab isminin kast edilmedii bilinmeli-

dir. Çünkü Allah, zatnn bilgisine yaratklarnn ulamasndan münez-

zeh ve mütealdir. Bu nedenle Allah
c0 Allah’tr

531 buyurdu. Hâlbuki su-

renin bütününde yaratmaya delil olan bir ey zikretmemitir. Aksine bu

surede bütünüyle yaratklardan münezzehlii dile getirmi, kendisini

bilmeyi yaratmann bir neticesi yapmamtr. Bu nedenle Allah,
‘dour-

madm demi, ardndan baz kimselerin zannettii gibi, hangi tarzda

olursa olsun kendi varln yaratklardan kaynaklanan bir netice de

yapmam ve öyle demitir:
‘Dorulmad .

m Burada herkesin birliine

benzemeyi de reddederek öyle demitir: ‘O’nun dengi hiçbir (ahad) ey

yoktur.'
34 Burada kendi adna bakasna ait olmayan bir birlik kabul et-
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mitir. Ardndan kendisi adna samedânîlik özelliini ortaya koymutur.

O, tenzih ve uzaklatrma niteliidir. Böylelikle zamirin Yahudilerin,

‘bize Rabbini nitele
5 derken zikredilen ve yaratklara izafe edilen rabbe

dönmesi ihtimali ortadan kalkmtr. Onlar da rabbi kendilerine deil

peygambere izafe etmilerdir. Hz. Peygamber indirilen sureyle Rabbini

nitelediinde ise, O’nu ne kendisine ne de onlara nispet etmi, anna

yarar ekilde nitelemitir. Öyleyse ‘0 Allah
5,5

ayetindeki zamir, zikredi-

lene dönmez. Snrl nerede, snrsz nerede? Öyleyse snrlnn hüviyeti,

Mudak’n hüviyeti deildir. Snrlnn hüviyeti, olula ilgili bir nispettir.

Böylelikle olu kendisiyle snrlandnda onunla snrlanr ve öyle de-

nilir; yaratan-yaratlm, güç yetiren-güç yedrilen, bilen-bilinen, irade

eden-irade edilen, duyan-duyulan, gören-görülen, konuan-konuulan.

Hayat sahibi anlamndaki Hayy ise böyle deildir. O, Hakkn hüviyeti-

dir ve olula ilgisi yoktur. Kayyum ismi ise, böyle deildir. Zikrettii-

miz eyi örendiinde, isim zikredilmezden önce zamirin gelmesinin

Allah için geçerli olabileceini ögrenmisindir, sim zikredildikten son-

ra ise, Hak ile yaratklar ortaktr. Allah teala öyle buyurur: ‘Allah,

O’ndan baka ilah olmayandr.’36 Burada zamir, ayetin bamda zikredil-

mi olan Allah’a döner.

Bilmelisin ki, kula kendisini örenmesinin veya söylemesinin em-

redildii tevhit. Haklan kendisini birledii tevhit deildir. Emredilen

tevhit, bileiktir, çünkü emredildii kimse yaratlmtr ve yaratlmtan

kendisine uygun bir ey meydana gelebilir. Öyleyse bu tevhit, bir yara-

tlm tarafndan meydana getirilmitir ve kendisinden meydana geldii

yaratlm insana kyasla yaratlmlkta Allah’tan daha uzaktr. Bu du-

rum, fiilleri yaratlmlardan olumsuzlayanlar ile onlar yaratklara ait

sayan bütün mezheplere göre böyledir. Fiilleri yaratklara ait görmeyen-

ler kesbi savunurken kabul edenler (fiillerin insan tarafndan yaratlmas

anlamnda) yaratmay savunur. Öyleyse yaratklara izafe edilen bir ey
yüce mertebeye nasl layk olabilir ki? Allah’a eriata göre ibadet etmek-

teysek de, onu kendi yerinde kabul eder ve kendisine yaklamak niyetiy-

le bize emrettii yerde onu söyleriz. Bununla birlikte ‘O’nun benzeri bir

ey yoktur
” 7 ayetinde belirtildii üzere bilinmiyor olmas yönünden

Hakkn bize gösterdii bilginin (ne kadar) olduunu da biliriz.

Baka bir örnek ihlâs suresinde ve genel anlamda tenzih anlaml

ayetlerde geçen ifadelerdir. Allah teala ‘zzet sahibi Rab onlarn niteleme-
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terinden münezzehtir
*38 buyurur. zzet sahibi olmak, bilinmeyi engelle-

meyi gerektirir.

Bu menzilin srlarndan birisi, ‘Allah bir çocuk edinmek isteseydi
m

ayetinde belirtilir. ‘Lev’ (ayet), imkânszlk bildiren bir edattr. Fakat,

baka bir durumun imkânszl nedeniyle, bir eyin imkânszln bil-

dirir. Öyleyse burada söz konusu olan bir yokluk nedeniyle yokluktur.

Bu edattan sonra olumsuzluk edat gelseydi, bu durumda da o, olumlu

bir durum nedeniyle imkânszlk bildirirdi. Ayette böyle bir olumsuzluk

edat gelmemi ve bu nedenle iradenin çocuk edinmeyle ilgisi olumsuz -

lanmtr. Ayrca ‘bir çocuk dourursa’ dememitir. Zira Allah öyle

der: ‘Dourmamtr .’*0 Edinilen çocuk, evlat olmadan kendisi mevcut

olandr. Ardndan seçilme ve yaknlatrlma yoluyla çocuk edinilerek

evlad konumuna yerletirir. Hakikat ise, çocuk (sahibi olmay) ve ço-

cuk edinmeyi imkânsz klar. Çünkü zattan nispet dümütür. Allah’tan

bütün yaratklarna dönük ilah nispet, tek bir nispettir ve onda bir de-

recelenme yoktur. Çünkü derecelenme çokluu çartrr. Bu nedenle

‘lev
3 edat gelmi, ardndan olumsuzluk edat gelmemi, böylelikle im-

kânszlk bildirmitir. Yani zatim hak etmedii bir ey ile nitelenmesi

imkânsz olduu için, böyle bir ey olmam ve gerçeklememitir. Bu

nedenle öyle demitir: ‘Bir e ve çocuk edinmedi H1 Bunu ise ‘O rabbimi-

zin an yücedir...*2 ayetinden sonra zikretmitir. Allah, merbuba (Rab-

bin kulu) tamlama yaplan Rabbin büyüklüü nedeniyle, bu niteliin

kendisinde bulunmasndan münezzeh olmakla kendisini nitelemitir.

Hal böyle iken, lafz bir tamlama olmakszn, Rab nasl olabilir? sim

olmakszn, zat nasl olabilir? Daha büyük bir tenzih olamaz.

Denklik ve benzerliin reddedilmesine gelirsek, hakikatler hakkn-

da bilgisi olmayan kimse öyle zannedebilir: Denklik bulunsayd, denk

olan ein varh nedeniyle çocuun olmas mümkündü. Bilinmelidir ki,

denklik, akledilir bir ey deil, dince belirlenmi bir eydir. eriat ise

(evliliin taraflarndan) bir taraf adna bunu art komutur, iki taraf

adna deil! Bu balamda eriat, kadnn kendisine denk olmayan bir

erkekle evlenmesini yasaklam iken erkein kendisine denk olmayan bir

kadnla evlenmesini yasaklamamtr. Bu nedenle erkek cariyesiyle evle-

nebilirken kadn kölesiyle evlenemez. Hak ise, yaratlm deildir. Bir

çocuu olsayd baba olurdu. E tarafndan denklik ise zorunlu deildir.

Böylelikle denklik (art aranmad) için çocuun var olmas için engel
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kalkard. Aksine zat nispetlerin ortadan kalkmasn istemitir. Nispetler

ise, ulûhiyetin birliini talep eder, çünkü çocuk babasna benzer. Böyle-

likle ‘Allah bir e veya çocuk edinmedi
w

ayetinin ‘imkân’ anlamndaki yo-

rumu geçersizleir, ayetin anlam bizim belirttiimiz olur.

Belirttiimiz bu anlamda, tenzih zat’a aittir. Bu durumda mümkün

varlk olarak kendisine dayanmamz nedeniyle Allah’ bilmek hakknda-

ki bilgimiz, kendimiz hakkndaki bilgimizin neticesi deildir. Öte yan-

dan kendimizi bilmemiz, olumlu niteliklerle zat bilmeyi gerektirmez -

ki bu, ilkinden daha da dorudur. Bize nispet edilen niteliklerden mü-

nezzeh zata nispet edilen zati nitelikler de tarafmzdan bilinemez. Öy-

leyse Hak kesinlikle bilinmezdir. Nezihlik ve yükseklii nedeniyle, ken-

disini bilmek imkansz ise, varlnn mertebede kendisini önceleyen bir

nedenin nedenlisi olmas imkânszdr. Ya da o, daha önceki bir artn

artls deildir. Ya da hüküm sahibi bir hakikat veya delilin yönünün

kendisini delile balad bir delilin medlulü de deildir. Öyleyse bizim

ile Allah’ bu dört birletirici yönden bir araya getiren bir ey yoktur.

Öyleyse bizim O’nu bilmemiz, kendisini idrak etmekten münezzehlik

ve yükseklikte varln bilmekle snrldr. Onu bir eyin meydana ge-

tirmesi mümkün olmad gibi hüviyetinin de -hüviyeti bakmndan,

mertebesi bakmndan deil- bir eyi meydana getirmesi mümkün de-

ildir. Hüviyeti yönünden bir ey kendisiyle irtibatl olsayd, hüviyeti

de onunla irtibatl olurdu. Haklan (hüviyeti yönünden) bir nedenlinin

nedeni veya artlnn art veya bir hakikatin kayna veya bir delillinin

delili olmas mümkün deildir. Allah öyle buyurur: ‘Dourmad.*4 Bu-

nu kaytsz söylemitir. Bir hakikat olsayd, hakikatin sonucunu dou-

rurdu, bir delü obayd, deiillendirileni doururdu, neden olsayd ne-

denliyi doururdu, art olsayd bir artly doururdu. Hak, kendisine

dayandan bilinmeyendir. Onu akllar idrak edemez, onun bilinmezliini

fasllar açklayamaz. te bu da tevhidin tenzihinin yönlerinden biridir.

Mutlak birliinde Vahid-Ehad ile ilgili tevhide gelirsek, ahadiyet

(birlik) sözü, bakalar için genel anlamda kullanlmtr. Allah teala

öyle buyurur: ‘Rabbine kullukta hiçbir kimseyi (ahad) ortak komasn *5

Allah ehlinin yöntemiyle yorumlarsak, ayetten hiç kimsenin mutlak bir-

lii yönünden Allah’a ibadet edemeyecei sonucu çkabilir. Çünkü

ahadiyet (mutlak birlik), kulun varln ortadan kaldrr. Allah sanki

öyle der: Ancak rablii yönünden Rabbe ibadet edilebilir, çünkü seni
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Rab var etmitir ve O’na balan, O’nun önünde zelil ol, ibadette rabli-

e ahadyeti ortak koup da rablik karsnda zelil olduun gibi ahadiyet

karsmda zelil olma! Çünkü ahadiyet seni bilmez ve seni kabul etmez.

Böyle bir durumda ibadet edilmeyen bir eye ibadet etmi olur, arzu

edilmeyecek bir eye arzu duymu, urunda çallmayacak bir eyin pe-

inden komu olursun. Bu, cahil insann ibadetidir. Böylelikle ibadet

edenlerin ibadetinin aladiyetle ilgili olmasn olumsuzlamtr. Çünkü

ahadiyet, sadece kaytsz anlamda Allah adna söz konusu olabilir. Al-

lah’n dudakilere gelirsek, onlarn mutlak anlamda birlii yoktur.

Kur'an- Kerîm tefsirindeki yöntemimize göre, ayetten anlalan genel

anlam budur. ekilci bilginler de bu ayetten kendi yöntemlerine göre

kendi miktarlarn alrlar. Ardndan ayette geçen ‘ahad’ ortak koulan

ilahlar anlamnda yorumlarlar. Bu da doru bir yorumdur. Kur'an-

Kerîm, sahüsiz bir ummandr. Ona ait bir söz, -yaratlmlarn sözlerin-

den farkl olarak- sözün kendisini talep ettii bütün anlamlan kast et-

mitir. Bunu örenince, Allah teala’nm peygamberine yönelik söyledii

‘De ki O Allah birdir
m ayetinin de anlamn anlarsn. Yani bu nitelie or-

tak koulmaz.

Vahid (Bir) ismine gelirsek, Kur’an- Kerîm’de bu ismin ahad ismi

gibi bakalar hakknda kullanlp kullanlmadna baktk, böyle bir kul-

lanm göremedim, fakat yine kesin kanaate sahip deilim. Allah bu ismi

bakas adna kullanmam ise, bu isim ahadiyetten daha özeldir. Bu

durumda vahid, ahadiyet gibi bir nitelik deil, zatn özel ismi olur.

Çünkü nitelik, ortaklk mahallidir. Bu nedenle ahadiyet, Kur’an-

Kerîm’de Allah’tan bakalarna da verilmitir. nsanlarn sözleri ve yo-

rumlar geçerli deildir. Bu konularda ancak Kur’an- Kerîm’de -ki Al-

lah’n kelamdr o- geçen ifadelere baklr. Kur'an- Kerîm’de Vahid sö-

zünün (Allah’n dndakiler için de kullanld) bulunursa, hakkmdaki

lafz ortaklk nedeniyle, onun hükmü de Ahad’n durumu gibi olur (ni-

telik) . Allah'n kelamnda Vahid sözünün Allah'n dndakilere verildii

bulunmazsa, zatn hak ettii özellikler arama katlmaldr. Bu durumda

Vahid, kendisinden baka hiç kimsenin adlandrlamayaca Allah ismi

gibi özel bir isim haline gelir.

Bu menzille ilgili tenzihle alakal konulardan birisi de, gerçekleen

bilgilerdir. Bu bilgüeri Mevakiü’n-Nûcum isimli eserimizde samedani te-

celli bahsinde zikretmitik. Biz bununla arif Ebu Abdullah el-Besti’nin
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Abdurrab ve Abdussamed hakknda yazm olduu eserinde kast ettii-

ni kastetmiyoruz. Bizim kast ettiimiz ‘Samed’, ne kimseye tamlama

olur ne bir ey kendisine tamlama yaplr. Çünkü tamlanan (ve göreli

olan) iki ey arasnda bir yönden bir farkllk bulunmaldr. Aralarnda

bir ba bulunur ve bu sayede tamlama gerçekleir. El-Besti’nin

Abdussamed ifadesiyle kast ettii samed ise, kendisine snlan, kendi-

sine balanlan ve yönelerek karsnda durulan kimsedir. Bu nedenle

namaz klan kimsenin önüne asa veya ta gibi bir sütrc koyduunda,

dorudan ona yönelerek namaz klmay yasaklamtr. Namaz klan.

Önündeki sütrenin biraz sama veya soluna doru klmaldr. Tenzihin

niteliklerinden birisi, kendisine yönelmek deildir. Böyle bir nitelik,

cömerdin niteliklerindcndir. Bu snrlanmadan uzak samedanilik ise,

tenzih nitelii olmay hak eden eydir. Çünkü âlemin kendisiyle bir bil-

gisi yoktur. Öyleyse bu samedanilik, bu menzilde açklanmak istenilen

eydir. Kelime anlam ise sözlüklerde açklanmtr.

Bilmelisin ki, bu menzil, bütün yönlerden tenzihi ve birlii talep

etse bile, yine de mazharlarla snrlanm sûri keifte ortaya çkar. Buna

örnek olarak, be sütuna dayal ve üzerinde çats bulunan bir evi vere-

biliriz. Bu evi, bir bahçe çevreler. Açk bir kaps yoktur. Kimsenin her-

hangi bir yoldan oraya girmesi mümkün deildir. Fakat evin dnda
evin duvarna bitiik sütunlar vardr. Keif ehli, kabul ettikleri gibi ona

temas ederler. Nitekim onlar, Allah’n evin dna yerletirdii Hacer-i

esved’e de temas ederler. Allah o ta sa eli yapm, evine deil kendi-

sine izafe etmitir. Ayn ekilde bu sütunlar da kendisinden olsalar bile

eve izafe edilmezler. Bunlar evden olsalar bile ona özgü deillerdir.

Çünkü o bütün ilahi evlerde bulunur. Adeta o, bizim ile menzillerin

verdikleri bilgiler arasnda bir tercümandr. bn Meserre el-Cebeli

Kitabuî-Huruf isimli kitabnda bu meseleye dikkat çekmitir. Bu direk-

ler, menzillerin içermi olduu eyleri bize anlatan fasih bir dildir. Böy-

lelikle ondan bu bilgiyi ediniriz. Menzillerin bir ksm, içine girdiimiz

ve yollarnda yürüdüümüz menzillerdir. Orada gerçein bildiimiz gi-

bi olduunu buluruz. Baz menzillere ise, tpk bu menzil gibi, girme

imkânmz yoktur. Bu direklerden ise, teslim yoluyla, bilgi alrz. Çün-

kü duyu âleminde peygambere söylendii üzere keif âleminde bize

söyledii hakknda onun masum olduunu gösteren delile sahibiz. Öy-

leyse o doru bir dildir. nsanlarn bir ksm, onu evin sütunlarna ka-
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tar. Çünkü duvarn bir ksm onun üzerindedir ve ondan bize ancak tek

bir yüz görünür. Dier ksmlar ise duvarda gizlidir. Bir keif sahibi

der ki: ‘Ev alt sütun üzerine kuruludur.’ Sütunlarn saysnn be veya

alt olduunu iddia edenler arasnda, evin bu sütunlar üzerine kurulu

olduu hakknda bir görü ayrl yoktur. Bunu açklam olduk ki,

Hakkn bu sözlerden birisinde olduunu veya iki gruptan birisiyle bir-

likte olduunu zannetmeyesin! Her grup, doru söylemektedir ve bu

nedenle sana iin keyfiyetini açkladk. nsanlara gözüküp de görü ayr-

lna dütükleri bütün hususlarda ayn durum geçerlidir. Allah’a hamd

olsun, sûfilcr arasnda hakka’l-yakin örendikleri hususlarda bir görü

ayrl yoktur. Onlar, ilgilendikleri eylerde duyulardan bilgi alanlardan

daha doru ve daha gerçek bilgiye sahiptir.

Bilmelisin ki, bu menzüe adamla ait dinarlardan ikinci dinardan

girilir. Onda sona ermek ise, dördüncü dinara ulamakla gerçekleir. Bu

ise, adamln tanrldr ve bu sayede ahs adam diye isimlendirilir.

Nitekim bu meseleyi daha önce iman, velayet, nebilik ve resullüün ter-

tibinde zikretmitik. Bunlarn bir beincisi yoktur ki, bein beincisi ol-

sun. Bazen dördün beincisi olabilir. Bunu bilmelisin! Hakkn açklam

olduu hususlara dikkatle bakarsan, Hakkn ‘

bunlardan daha azH7 aye-

tindeki özet ifadenin tafsilinin kendin (olduunu) örenirsin. Kastedi-

len ikidir. ‘Ya da daha fazlas™ Burada ise yedi ve üzerindeki tek saylar

kast edilmektedir. ‘Üç kiilik bir grup yok ki dördüncüsü, be kii yok

ki altncs olmasn’ demiti. Fakat ‘dört kiilik bir grup yoktur ki, be-

incisi O olmasn’ demeyince, daha çok veya daha az derken tek sayy

kastettiini anladk. Allah ise, onlarda olmayan eyle bu tekleri çiftleti-

rir. Buradan unu örendik: Burada gayret hüküm sahibidir. Herhangi

biri adna ferdiyet sabit olduunda. Haklan hüviyeti onu çift yapar ve

mutlak birlik sadece kendisine ait olur. Hakkn ferdiyetini herhangi bir

yaratlm çift yapamaz. Allah ise yaratklarn tekliklerini çift yapar. Bu

nedenle Allah
‘Her nerede olursanz, O sizinle beraberdir

549 buyurmutur.

Hâlbuki ‘siz O’nunla berabersiniz’ dememitir. Çünkü Allah’a nasl e-

lik edilecei büinmez. Allah bize nasü elik edeceini bilirken biz O’na

nasl elik edeceimizi bilemeyiz. Öyleyse O’nun bizimle beraberlii sa-

bit iken bizim O’nunla beraberliimiz olumsuzlanmtr. Allah öyle

dememitir: ‘Dört kii yoktur ki beincisi O olmasn. Ya da iki kii yok-

tur ki üçüncüsü O olmasn.’ Çünkü gayret, var olanlardaki çift olmayla
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ilgili deildir. Çünkü çift olmak, var olanlarn gerçek özelliidir. Gay-

ret, var olanlara nispet edildiinde, teklikle ilgilidir. Halbuki varolanlar

teklii hak etmez. Yaratklarn birlii Hak sayesinde gerçekleir ki, e-

yada zuhur eden Hak olsun! Bu, Hakkn gayret özelliiyle nitelenmi

olmasnn en büyük delillerindendir. Çünkü ‘gayret’, ‘bakay görmek’

anlamndan türetilmitir. Baka ortakl çartrr. Allah ise, baka bi-

rinin kendisine ortaklndan münezzehtir. Öyleyse Allah, Bir’den ba-

ka olmaktan veya Bir’in Iiah’tan bakas olmasndan münezzehtir. Hz.

Peygamber öyle -veya bu anlamda- buyurur: ‘Allah’tan daha kskanç

kimse (ahad) yoktur.
3 Peygamber Allah’ gayret özelliiyle nitelemitir

ve gayretin bu makamdaki hükmü güçlüdür

Vakit darlna ramen, bu menzilin vermi olduu bilgilerin bir

ksmn sana açklam olduk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ula-

trr.
3

Bu menzilde, ahadiyet ilmi, ahadiyet ile vahidiyet arasndaki farkn

bilinmesi, ilahi nispeder ilmi vardr. Allah teala kyamet günü öyle der:

‘Bugün sizin nispetlerinizi alçaltyor, kendi nispetimi ise yükseltiyorum.

Takva sahipleri nerededir? 3 Ayrca yalnlarn ilmi, zorunlunun bilgisi,

misallerin bilgisi bu menzille ilgili bilgüerdir. Alemlerin Rabbi Allah’a

hamd olsun.

K YÜZYETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Musevî Makamdan Hevay ve Nefsi Yok Etme Menzi-

linin Bilinmesi

Yaratklar rüzgârda helak oldu

Levha da estiinde rüzgâr

Efendisinden bakasna snd
Ruh ve bedenin ilah’ndan
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Kolay yolu zorlat

Nuh’un getirdiine göre

Ve Lut’un ki! Ey nefsim!

Benim söylediim üzere

Ak olmasayd, ona yol açard

Vahyedilen Sina’dan bir imek

Bilmelisin ki, Allah teala felekleri yarattnda, onlara melekleri yer-

letirmi, yedi hareketli yldz için feleklerde belli bir süreye kadar yüze-

cekleri menziller belirlemitir. Zaman onlarn ak ve yüzüleriyle belir-

lenir. Allah, mekânlardan önce mertebeyi (mekanet) yaratm ve ondan

yedi gökte ve yerdeki belli mekânlara ince balar uzatmtr. Sonra da

mekânllar kendi mekânlarnda mekânlarnn saysnca yaratmtr. Aziz

ve Alim Allah’n takdir ettii ilerden birisi de, kudret niteliinden -

baka bir nitelikten deil- kendisine yerletirdii eyleri bildirmek üze-

re, akllardan birisini yaratmakt. Bu özelliiyle onu hemcinslerinden

üstün yapt. Bu durum, bu akla özgü ez-Zahir isminden kaynaklanr.

Bunu ise, akla bir tür zorlama yoluyla aktarmtr. Akla bir sevgi yayl-

mtr. Bu sevginin, serinlii, soukluu ve sevinci vard. Böylelikle on-

da be bilgi nehri el-Ewel ve bu akln kendisine özgü olduu el-Ahir

isminden ortaya çkmtr. Sonra bu nehirler, kendisine ait el-Bâtn is-

mine akm, O’nun ilk olmas, dier ilk olmalardan, son olmas, dier

son olmalardan farllamor. Ayn ey zahiri ve bâtn için geçerlidir.

Onun yanndaki Ümmü’l-kitab’tan ümmü’l-ccm’ diye isimlendirilen bir

mertebe çkmtr. Hak beni oraya soktu ve onu gördüm. Zahirini ve

bâtnn gördüm. Akln oradaki yerini, siyah ile sar arasnda bir nokta

olarak gördüm. Mertebe ile bu belli mekân arasndaki ba gördüm.

Musa’y, Harun’u, Yusuf’u o akla bakarken gördüm. Allah, kendisine

ayrd bu birletirici mertebeden gökte, yerde, bu ikisinin arasnda ve

istiva noktasna kadar toprak altnda saysn sadece Allah’n bilebilecei

bir takm mertebeler daha çkartmtr. Bütün bu mertebeler Hakka ait-

tir ve onlara dönük özel bir bak vardr. Bu sayede onlar bakalarna

kar yükseltir. Allah’n kendisine tantt kimseler nezdindc, bu mer-

tebelerin saygnl, iyilii ve ikram vardr. Bu mertebeler tenzih ma-

kamlar olarak bilinir. Yüce ruhaniler kendilerine girdiinde, ilahi ten-
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zih hallerinden kadrini ancak Allah’n bildii eyleri kazanr, onlar adna

girmezden önce sahip olmadklar bir huu, korku, zillet, yoksulluk ger-

çekleir. Bu mertebelerden vc bu makamlarda onlar adna her eyde

Hakkn yüzünü tam ve kemaliyle görmek gerçekleir. Fakat adamlarn

bir ksm bunu görürken bir ksmna bunu hal verir. Söz konusu kimse-

ler bu görmenin -Allah’n haklarnda takdir ettii bilgiye göre-hangi

mertebede gerçekletiini bilmez. Bunlar, farkl farkl kimselerdir. Daha

önce zikrettiimiz akla tekrar dönebiliriz. O, mertebesi nedeniyle, bu

menzilde edilgenlik etkisine sahiptir. Bu akla ait ondan ve onun sebe-

biyle meydana gelen eyleri de zikredeceiz. Bütün bunlar, kendisini

müahede eden ve Hakkn kendisine doruluk, duruluk verdii kimse-

lere göre, bu menzille ilgili hususlardr. Allah söz konusu kimse adna

yetmi iki basamak belirlemitir. Bunlardan her birisi, kendisine yükse-

len kimseye, bu suretin gerektirdii duruluk nedeniyle bir takm bilgiler

verir. Öyleyse bunlar, zirvesine varana kadar, keif ilimleridir. Böylelikle

onun karsnda dorudan ana mertebe bulunur. Bu mertebe kendisine

ilahi tenzihi, vahdaniyet övgüsünü, doruluu, kahr, yardm, ihlds ve

zilleti verir.

Allah beni bu basamaklara soktuunda. Hakkn onlar doann ka-

ranlyla perdelemi olduunu gördüm. Üzerlerinde kalkmayan bir

perde vard. Günümüzde kimse onlara ulamamtr. Fakat onlar, doa
karanlnn ardndan kef edilebilir, fakat bu menziller hakknda bir

tecrübesinin olmas mümkün deildir. Ben ii böyle gördüm. Benimle

birlikte ariflerin hakikatlerinden pek çounu gördüm. Onlar, bir ksm
yüksek bir ksm daha yüksek olmak üzere, farkl derecelerde idiler. On-

lar, bu derecelerde bu konumdaydlar. Allah bu menzille ilgili akla zik-

rettiklerimizden bir ahsn (bulunduu yere) yükseltmesini emretti.

Akllar onun etrafnda topland. Ben de, kendisinden istifade edeyim

diye, ne yapacana ve ne söyleyeceine bakyordum. Sonra bir ahs

daha gördüm. Konumuyordu ve ilahi emirle mi böyle hareket ediyor-

du, bilmiyorum. Döndüünde, üzerinde sklma ve zorlanma izi vard.

Anladm ki o. Hakkn ruhlar korkuttuu makamlardan birisindedir.

Bir rivayette, Cebrail ve MikaiTin oturup alatklar aktarlr. Allah on-

lara ‘Niçin alyorsunuz?’ diye vahyettiinde, öyle demilerdir: ‘Senin

tuzandan emin deiliz.’ Allah da ‘te böyle olun diye’ bildirmitir.

Ona ilham ettiini bize de huu ve zillet halinde ilham etti. Tesadüfen
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sola döndüümde, heva ve ehveti gördüm, sohbet ediyorlard. Allah

heva gücüne etkili bir güç vermitir. Bu sayede, Allah’n koruduklar

hariç, akllarn çouna hakimdir. Heva bu yerde durmu ve öyle de-

mitir: ‘Bütün varlklar nezdinde taplan ilah benim!’ Akldan ve naldn

getirdii bilgiden yüz çevirmi, eytanlar da onu takip etmitir. ehvet,

önünde durmaktayd. Ta ki ate tavassut etmi ve ona katrandan bir

döek hazrlamtr. Heva, Allah’n azabndan kendisini kurtaracan

zannettii bir eye dayanmtr. Allah kendisi ile dayand ey arasna

perde çekmitir. Bunun üzerine heva ve kendisine uyanlar mutlularn

nimetiyle helak olmutur. Bu, saygn, korkutucu ürkütücü bir müahe-

deydi. Ben vc benimle birlikte o gün ayn müahedede bulunmu hiçbir

ârif, bu korkudan bütünüyle emin olamadk.

Bu menzildeki mertebeleri, hakikaderi, srlar ve ilimleri ihata et-

mek istedim. Bunun üzerine, menzilin sahibi olan ve kendisinden dola-

y menzilin ortaya çkt akl, elimden tutarak bana öyle dedi: ‘te bu,

helak menzili ve helak mekandr. Orada be ev gördüm. Birinci evde

dört hazine vard. Birinci hazine üzerinde ise, üç kilit, ikinci üzerinde

de bu kadar, üçüncü hazine üzerinde ise alt kilit vard. Dördüncü hazi-

ne üzerinde üç kilit vard. Onlar açmak istediimde, akl bana öyle

dedi: ‘Her bir evde bulunan hâzineleri görene kadar yürü. Onlar gör-

dükten sonra kilitleri açar ve içlerindekini örenirsin.’ Sonra elimden

tuttu. Kalktk, ikinci eve geldik. çine girdim. Orada dört hazine vard.

Birinci hâzinenin üzerinde alt, ikinci hâzinenin üzerinde üç, üçüncü

hâzinenin üzerinde dört, dördüncü hâzinenin üzerinde alt kilit vard.

Sonra elimden tum. O evden çktk ve üçüncü eve girdim. Orada üç

hazine daha gördüm. Birinci hazine üzerinde be kilit, ikinci hazine

üzerinde dört kilit, üçüncü hazine üzerinde alt kilit vard. Sonra elimi

tuttu ve o evden çktk. Bütün evlerde bir kapdan giriyor baka bir ka-

pdan çkyorduk. Dördüncü eve girdim. Orada üç hazine vard. Birinci

hâzinenin üzerinde yedi kilit, ikinci hâzineni üzerinde be kilit, üçüncü

hazinin üzerinde be kilit vard. Sonra elimden tuttu ve oradan çktk.

Beinci eve girdik. Orada üç hazine gördüm. Birinci hâzinenin üzerinde

yedi kilit, ikinci hâzinenin üzerinde üç kilit ve üçüncü hâzinenin üze-

rinde ise be kilit vard. Sonra elimden tuttu ve kilitleri açp bu hazîne-

lerin içermi olduu emanetleri görmek ve birinci eve dönmek üzere

çktk. Birinci evde ilk hâzineye girdim. Kapal olduunu gördüm. Her
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kilit üzerinde kendi anahtar vard. Baz kilitlerin üzerinde ise iki veya

üç tane anahtar vard, Birinci kilidin üzerinde üç anahtar bulunduunu

gördüm. Bu anahtarlar dört yüz hareket içermekteydi. Elimi uzattm ve

o anahtar açtm. Üçüncü kilit üzerinde de üç anahtar bulunduunu

gördüm. Onlar da dört yüz hareket içermekteydi. Ben de üçüncüyü aç-

tm. Ve kinciye döndüm. Onun üzerinde iki anahtar vard. O uyumlu

bir anahtard. Bu ikisi ise, tek bir kilitteki iki kilit idi. Bu kilit, iki hare-

ket içinde dört hareket içermekteydi. Kilitleri açp da hâzineleri gördü-

ümde, ilimlerin suretlerinden bana o hazînelerin hareketlerinin says

kadar gözüktü. Ne eksik ne fazlayd. Burada kendisiyle ilgilenenlerin

yok olduu ilimler gördüm. Bunlar, filozof ve kelama aklclara özgü

ilimlerdi. Bunlarn arasnda sahibini sürekli helake sevk eden ilimleri

gördüm. Bir ksmnu ise, sahibini önce helake sevk ettiini sonra kur-

tulduunu gördüm. Ne var ki eriat nurunun onlarda kesinlikle etkisi

yoktu. Böyle ilimlerin sahibi, mutluluktan mahrum kalmtr. Bunlarn

arasnda çounlukla Berahime’ni bilgileri, sihir ve baka bilgiler vard.

Kendilerinden saknmak için bütün bu ilimleri örendim, bunlar açk-

lanmas mümkün olmayan srlardr ve sr ilimleri diye isimlendirilirler.

Sahabe’den bu ilme tahsis edilen, Huzeyfe b. Yeman idi. Hz. Peygam-

ber kendisini bu ilme tahsis etmi ve bu nedenle de kendisine sahabe

arasnda ‘sr ilmi sahibi’ denilirdi. Bu ilim sayesinde Huzeyfe münafk-

lar tanrd. Ömer b. Hattab bir gün kendisine ‘bende nifaktan bir parça

var m?’ diye yemin ettirerek sormutur. Huzeyfe ‘hayr
5 demi ve öyle

eklemi: ‘Vallahi, senden sonra kimseye bunu söylemem. 5 Ömer b.

Hattab, Huzeyfe’nin bulunduu bir cenazede Huzeyfe namaz klmadan

cenaze namaz klmazd. Huzeyfe klarsa, Ömer de cenaze namazn k-

lard. Bu ilmi kendisinden uzak durmak için örenen kimse, ‘mutlu

olur. Onu örenip de kendisine inanan ve onunla amel eden kimse ise,

bedbaht olur. Ben bu ilimleri elde edip hepsini örendiimde, Allah’n

beni kendisiyle koruduu ilahi inayet ile onlarla amel etmekten ve onla-

rn etkileriyle nitelenmekten kendimi uzak tuttuumda, bunun için Al-

lah’a ükrettim. Bu makamlarda bu yolda sülük edenlerin pek çou he-

lak olmutur. Çünkü onlar bir takm ilimler görürler ve nefisleri onlara

balanr, onlar nedeniyle rabler haline gelirler ve eyh olurlar. Nefisler,

hemcinslerine bakan, önder olmak ister. Böylelikle mülk âleminde on-
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lar izhar eder ve kullanrlar, saptrlar ve saptrrlar. ‘Pek çounu sap-

trmlar ve doru yoldan sapmlardr.’

Sonra, ikinci hâzineye geçtim. ki kilit üzerinde anahtarlar vard.

Üçüncü kilit üzerinde ise anahtar yoktu. Birinci kilit üzerinde üç anah-

tar bulunduunu gördüm. Bunlar, on hareket içermekteydi ve onu aç-

tm. Sonra ikinci kilide geldim. Üzerinde, dört hareket içeren tek bir

anahtar vard. Onu aldm ve kendisiyle kilidi açum. Sonra üçüncü kilide

geldim. Onun üzerinde anahtar görmedim. Bunun üzerine ardm ve

ne yapacam bilemedim. Bana öyle denildi: ‘Üzerinde anahtar bu-

lunmayan bütün kilitlere ‘Rabbir Fettah ve Alim’dir' ayetini oku. Sonra

öyle denildi: ‘Bu kilidin anahtar, sadece Allah’n kendisini bildii

gaybn anahtarlarmdandr.’ Ben de bu ayeti okudum ve kilit açld. Ha-

zine açld. Orada anahtarlarn hareketlerinin saysmca ilimlerin suretle-

rini gördüm. Bilginin suretinin benim gördüüm suretlere ilave oldu-

unu gördüm. Benim gördüklerim anahtarlarn harekederinin says

kadard. öyle dedim: ‘Bu bilgi de nedir?’ öyle dedi: ‘Bilinenlere ve

bilgilere sirayet eden ilimdir.’ Bütün bilgiler, kendi balarna deil, bu

bilgilerle bilinenlerdir. Bu durumda Ebu’l-Meali el-Cüveynî’nin u sö-

zünü anladm: Bilgi ile dier bilinenler bilindii gibi ayn zamanda bilgi

de kendisiyle bilinir. Cüveynî, malumun bilinmesini salayan bilgiyle

bilginin kendisinin de bilineceini kast etmitir. Hâlbuki gerçek onun

zannettii gibi deildir. Aksine bilgi sirayet edici bu bilgiyle bilinir. Bu

sayede bilinenler onun vastasyla bilinir olurlar. Yoksa o bunlar bil-

mez. Bunu bilmelisin!

'te bu kefin verisidir. Söz konusu kef, suretlerin deil, anlamla-

rn kefidir. Bu ikinci hâzinede gördüüm ilimler, kudret, iktidar ilim-

leridir. Ayrca eyann kendilerinden olutuu vc var olanlara izafe edi-

len niteliklerin kendileriyle ortaya çkt ilimlerdir. Bunlar, kullara nis-

pet edilen fiillerin varlklardr. Bu menzil, kendilerine elik eden sirayet

eden bilgi nedeniyle, onlar üzerinde yok oluculuk hükmünü verir. Bu,

varln kendisinin deil, izafetin ve nispetin yok olmasdr. Baka bir

ifadeyle yok olan ey, bu fiillerin kullara nispet edilmesidir. Bu menzil

kendisine, bu nispetin doru olmad bilgisini verir ki, bu bilgi onun

helak olmas demektir. Sirayet edici bilgi kendisini bu fiillerin Allah’n

fiilleri olduunun bilgisine ulatrr. Öyleyse kullarn fiillerinin varlkla-

r, yok olmaktan uzaktr. Bu hareketten tekvin (var etme) ilimleri ve
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‘o!*
0 sözünün srrn örendim. Bu, bütün var olanlara yaylan bir söz-

dür.

Sonra, üçüncü hâzineye intikal ettim. Onun üzerinde alt kilit var-

d. Anahtarlar da üzerlerinde idi. Birinci kilidin üzerinde tek bip hare-

keti içeren tek bir anahtar vard. kincinin üzerinde iki hareketi içeren

iki anahtar vard. Üçüncünün üzerinde ise, on hareketi içeren iki anah-

tar vard. Dördüncünün üzerinde ise, üç hareketi içeren bir anahtar

vard. Beincinin üzerinde ise be hareketi içeren tek bir anahtar vard.

Akncnn üzerinde ise lci hareketi içeren iki anahtar vard. Anahtarlar

aldm, kilitleri açtm. Hazine açldnda, cehennemin (ksmlarnn)

birbirini yediini gördüm. Ortasnda yeil bir bahçe vard. Ateten ç-

kan bir adam gördüm, bir süre bahçenin yannda durduruldu, sonra

tekrar atee döndürüldü. Alt tür azapla kendisine azap edildi. Sonra

tekrar bir süreliine bahçeye döndürüldü. Sonra bahçeden çkartlp

atee atld. Türlü azaplarla kendisine azap edildi. Bu ac azaptan ve ya-

kc ateten saknmay salayan bilgiyi örendim. Söz konusu bilgiyi o

bahçeden içmi olduum bir sudan örendim. Benim korunmam o su-

yu içmemde idi.

Sonra dördüncü hâzineye gittim. Orada birinci kilidi gördüm.

Üzerinde alt geometrik hareketi olan bir anahrar gördüm. kinci kili-

din üzerinde ise, üç anahtar vard ve bu üç anahtar, belli bir fiille, dört

yüz hareketi içermekteydi. Üçüncü kilidin üzerinde ise -ki o bir kilit

içindeki iki kilit idi- iki anahtar vard. Bunlar, dört hareket içinde iki ha-

reketi içermekteydi. Kilitleri açtm. Bu evdeki ilk hâzinenin dier ilim-

lerini örendim. u var ki bu evde birinci hâzinede bulunan bu ilimler,

niteliklerin varlklarn yok etmeyle ilgili ilimlerdir. Dördüncü hâzinede

bulunan ilimler ise, bu yok edici niteliklerle nitelenmi olan zadarn var-

lklarm yok etmeyle ilgilidir. Kendilerinden uzak duraym ve özellikle-

riyle kendüerini talep ettikleri fiillerden saknaym diye bu ilimleri de

örendim. Bunlardaki ilimlerin suretleri de anahtarlarn içermi olduk-

lar hareketler kadardr. Bütün bu menzillerin ilimleri de böyledir. On-

larn saylar anahtarlarnn hareketlerinin saylar kadardr. Bunlarn bir

takm tafsilleri ve halleri vardr ki, sözü uzatmak korkusuyla onlar say-

maktan sarf- nazar ettik.
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Sonra, hâzinelerinde bulunan eyleri örenmek için, ikinci eve inti-

kal ettik. Bunlar dört hazine idi. Birinci hâzineye geldim. Üzerinde alt

kilit vard. Birinci kilidin üzerinde krk hareket içeren tek bir anahtar

vard. kinci kilide ait anahtar bulamadm. Ben de onu isimle açtm.

Üçüncü kilit üzerinde tek bir hareketi içeren bir anahtar vard. Dör-

düncü kilidi ise, üzerinde bulduum ve dokuz yüz hareket içeren iki

anahtarla açtm. Hiçbir hareket dierine benzemiyordu. Beinci kilidi

ise iki anahtarla açtm. Onlarn elli geometrik hareketi içerdiini gör-

düm. Altnc kilide geldim. Onun üzerinde bir anahtar bulamadm.

Onu da isimle açtm. Bu menzile giren baz keif sahiplerine bu altnc

kilit, üzerinde on hareket içeren iki anahtar olduu halde gözükmütür.

Bu kilit fehvani hitap mertebesinde iken, anahtarn olmay olmasn-

dan daha dorudur. Kilidin anahtar olduunu gören, onu Levh-i mah-

fuz’dan görmütür. Bu hâzineyi açtmda, kendisinde saklanm olan

ilimlerin surederini gördüm. Bunlarn saylar, ne fazla ne eksik olarak,

hareketlerin saysyla birdi. Bunlar, (ilahi) emirden kaynaklanan ‘fena’

ilimleridir. Söz konusu fena, Rabbi hakknda bilgisi olmayan kimsenin

kendisine dayand eydir. Bütün bu ilimleri fena ilimlerinden elde et-

tim. Sanki onlar kendilerine istinat ettikleri eyleri snrlamaktayd.

Sonra bu hâzineden çktm ve ikinci hâzineye geldim. Orada üç ki-

lit vard. Birinci kilidin üzerinde bir anahtar vard. kincinin üzerinde

iki anahtar, üçüncünün üzerinde tek bir anahtar vard. Bu anahtarlar,

(srasyla) yüz, be ve yirmi hareket içermekteydi. Hâzineyi açtm. Me-

erse onlar, ilim suretlerinden olan ilimler imi. Bunlar ancak kendisin-

den alnr. Öyleyse bunlar, örnek verilmesi güç kaynaklardr. Bunlarn

hepsini tek bir anda örendim.

Sonra üçüncü hâzineye geldim. Onun üzerinde dört kilit vard. Bi-

rinci, üçüncü ve dördüncü kilit üzerinde tek bir anahtar vard. Bir anah-

tar daha vard. Bunlar, yetmi bir hareket içermekteydi. kinci kilidin

ise anahtar yoktu. Bu kilitleri anahtarlaryla ve isimle açtm. Bunlar da

Samiri’nin kendisiyle kavmini saptrd ve kendisinin de doru yolu

bulamad ilimler imi. Kötülüklerinden saknmak için hepsini ören-

dim ve onlar Allah katnda beenilmi bir yerde (kullanmak üzere) al-

dm.
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Sonra, üzerinde alt kilit bulanan dördüncü hâzineye geldim. Bi-

rinci, ikinci ve dördüncü kilitlerin üzerinde bir(er) tane anahtar vard.

Üçüncünün üzerinde ise anahtar yoktu. Altncnn üzerinde ise iki

anahtar vard. Bu anahtarlar, üç yüz doksan dokuz harekede, bütün

anahtarlar içermekteydi. lahi isimle ve anahtarlarla, kilitleri açtm,

içerdikleri ilimlerin suretlerini gördüm. Bunlar, verilerek deil, çal-

mayla elde edilen ilimlerdir. Baka bir ifadeyle onlar, fikir gücüyle elde

edilen ilimlerdir. Ben de çalma ve amel ile onlar elde ettim ki, onlar

imdi de kazanlm ilimlerdir.

Sonra üçüncü eve çktm ve oraya girdim, evde üç hazine buldum.

lk hâzinelere yöneldim. Onlarn üzerinde be kilit vard. kinci kilit

üzerinde üç anahtar vard, beinci kilidin üzerinde ise anahtar yoktu.

Dier kilitlerin üzerinde ise, birer anahtar vard. sim ile anahtarlarla

onlar açtm. Orada ‘istilam’ ilimlerinin suretlerini gördüm. Onlar, hal-

ler ilimlerindendi ve kendi yollarndan onlar elde ettim. Oradan çktm
ve ikinci hâzineye yöneldim. Üzerinde dört kilit vard. kinci ve dör-

düncü kilitlerin üzerinde anahtar yoktu. Birinci kilidin üzerinde iki

anahtar vard ve elli hareket içermekteydiler. Üçüncü kilidin üzerinde

ise iki yüz hareket içeren bir anahtar vard. (Anahtar bulunmayan) kilit-

leri isim ile ve (dierlerini) anahtarlarla açtm. Bir de baktm ki, korku,

mücahede ilimleri, özlem ve evk halleri. Cehennemden ‘sair’ ilmini -

zemherir deil- içermektedirler. Bunun yan sra cehennemde derilerin

pimesini salayan eyin ilmi de onlardayd. Çünkü bu, ne ateten ne de

zemherirdendir. Aksine birbirlerine komu olmak nedeniyle, o ikisinin

arasnda meydana gelmi bir azaptr. Böylelikle ikisinin karmndan
baka bir hal meydana gelir. Bu hal onlardan herhangi birisiyle ayn de-

ildir. te bu hal, cehennemde derilerin pimesini salayan yeni azap-

tr. Ayrca onlarn deimesinin hangi mertebeden gerçekletii de bu-

radan örenilir. Bu, büyük bir müahededir. Çünkü tebdil ve deime,

rivayetlerde deriler, gökler, yerle ilgili olarak zikredilmi, fakat Allah

teala yaratmadan onu olumszlayarak öyle buyurmutur: ‘Allah’n ya-

ratmasnda deime bulamazsn *l Baka bir ayette ilahi sözden de kendi-

sini olumsuzlayarak öyle buyurmutur: ‘Benim katmda söz deimez ’52

Baka bir ayette ise
‘

Allah’n kelimelerinde deime yoktu r .

K3 Bütün bunla-

rn bilgisini bu hazine içerir.
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Sonra, üçüncü hâzineye geldim, üzerinde alt kilit vard. Kilitleri

kendisinden bu hâzineye geldiim bir önceki hâzineye benziyordu,

ikinci kilidin anahtar yoktu. Birinci kilidin ise iki anahtar vard. Üçün-

cü kilidin ise üzerinde üç anahtar vard. Dördüncü ve beinci kilitlerin

her birinin bir anahtar vard. Akncnn üzerinde ise iki anahtar vard.

Bu anahtarlar, bin yüz otuz yedi hareket içermekteydi. Onlar (anahtar

olmayan) isimle ve (anahtar olanlar) anahtarlarla açtm. çlerinde

yükseli ve miraç ilimlerinin surederi vard. Ayrca ‘miktar elli bin sene

olan’ günün bilgisi vard. Fakat yükseliler müritlere aitti murad edilen-

lere deü! Bu nedenle bu yükseliler, özlem, mücahede, riyazet ve güç-

lüklere tahammül üe gerçekleen yükselilerdi.

Sonra dördüncü eve geldim. çine girdim. çinde üç hazine vard.

Birinci hazine üzerinde yedi kilit vard. kinci kilidin anahtar yoktu. Bi-

rinci kilidin ise, aln hareketi (içeren) bir anahtar vard. Üçüncü kilidin

anahtar ise, krk hareket içermekteydi. Dier kilitler ise, alt yüz hare-

ket ve alt hareket içermekteydi. Bütün anahtarlarnn hareketlerinin

toplam, alt yüz elli iki hareket idi. Onlar açtm. çerde nikah (cinsel

birleme) ilmi, Rabbine itaat etme hususunda kendisine yardmc ol-

mayan eine erkein nasl elik edeceinin bilgisi vard. Bu durum ‘Kö-

tülük ve dümanlk hususunda yardmlamayn ,S4 ayetine dayanmaktayd.

Acaba insan Allah’a ibadet ederken söz gelii abdest alrken, su dökmesi

için bakasndan yardm isteyebilir mi? Çünkü baz bilginler bunu na

ho bulmulardr. Nefis b. Vehba es-Sülemî vakasnda bunun mekruh

olduunu bizzat peygamberden dümütür ve bunu bana aktarmtr.

te bu konu bu hâzineden örenilir, Sonra ikinci hâzineye geldim.

Üzerinde be kilit vard. kinci kilit, sktrlmt. Üçüncü kilidin anah-

tar yoktu. Birincinin ise bir anahtar vard. Ayn ekilde, ikinci ve be-

incinin de anahtar bir taneydi. Dördüncü kilidin ise, üç anahtar vard.

Bu anahtarlar, dört yüz yetmi sekiz hareket içermekteydi. Onlar aç-

tm. Bir öncekiyle baz yönlerden benzer iken, baka baz hususlar da

içermekte olduunu gördüm. Sonra üçüncü hâzineye geldim. Üzerinde

be kilit vard. Birinci kilidin anahtar yoktu. kinci, üçüncü, dördüncü-

nün ise birer anahtarlar vard. Beinci kilidin ise, iki anahtar vard. Bu

anahtarlar, krk alt hareket içermekteydi. Onlar açtm. Orada ahirette

kendisiyle atein tututurulaca atein bilgisi vard. Ate nasl olur da

yanabilir? Hâlbuki ate kurudur ve doa bilimine göre kuru olan yan-
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maz. Acaba zat ve varl kalrken, kendisini doasndan uzaklatracak

bir ey mi eklenecektir? Çünkü bunu olumlayan veya reddedenler ara-

snda pek çok insan bu konuda sürçmü ve bügisiz kalmtr. Her iki

yol da doru ve övülmü deildir. Her iki grup da bu hususu kendine

ait yoldan baka bir yolla kabul etmi veya kendine ait yoldan baka bir

yolla reddetmitir. Allah teala öyle buyurur: ‘Ey ate! Souk oî.
,ss Bu

ayetteki durum ateteki durumun benzeridir.

Sonra beinci eve geldim. Orada üç hazine gördüm. Birinci hâzi-

nenin üzerinde yedi kilit vard. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ki-

litlerden her birinin iki anahtar vard. Beinci, altnc kilitlerin ise birer

anahtar vard. Yedinci kilidin ise, anahtar yoktu. Bu anahtarlar, yüz on

üç hareket içermekteydi. Onlar açtm, içerde duyu ve duyulur, hayal ve

hayal edilen, fikir ve hakknda düünülen, hafza ve ezberlenen, akl ve

akiedilir olan gibi eylerin bilgisi vard. Ksaca sayesinde bilgilerin idrak

edildii bütün güçler, cemaatlerin ve nurlarn bilinmesi, karlamalar,

göklerin yollarnda ruhlarn harekederi, doann hayvanlar, bitkiler ve

donuklardaki hareketleri, nefes âleminin kendisine özgü olduu ilimler

vard. Buras, Hz. Peygamberce Yemen yönünden gelen Rahman’n ne-

fesine dayanmaktayd. Sonra, ikinci hâzineye geldim. Üzerinde üç kilit

vard. Birinci ve üçüncü kiliderin üzerinde birer anahtar bulunmaktay-

d. kincinin üzerinde ise iki anahtar vard. Bu anahtarlar, krk hareket

içermekteydi. Onlar açtm. Onlarda varlktaki genel ve Allah ehline öz-

gü olan sebeplerin bilgisi vard. Ayrca Allah’a izafe edilen nüzul sebep-

lerinin bilgisi bulunmaktayd. Bunlara itimat edilir ve kendisine itimat

edenleri Allah’a ulatrrlar. Onlar göz ard eden ise, Allah’n kapsn-

dan ve onun verecei muduluktan kovulur. Bunlar deerli ilimlerdir.

nsanlarn büyük ksm onlar küçümsemi ve bedbaht olmulardr. Baz

insanlar ise kendilerini kullanm ve mutlu olmulardr. Ayrca bu hazi-

ne, indirilmi eriadann -yoksa aklî eriadarn deil- bügisini içermek-

teydi.

Sonra üçüncü hâzineye geldim. Onun üzerinde be kilit vard. Bi-

rinci ldlidin üzerinde bir anahtar vard. Dier kilider de böyleydi. Onla-

• rn kilitleri de dört yüz otuz dört hareket içermekteydi. Onlar açtm,

içerde bir araya gelme ilimlerinin sureden vard. Bunlar, ruhlarn be-

denlerle birlemesi, sevenlerin sevüenlerle bir araya gelmesi, iki topu-

un birlemesi, lam’ harfinin ‘elif ile birlemesi, *topuk topuk ile birle-
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ayetinin anlam ve görelilerin birbiriyle birlemesiydi. Bütün bunlar,

irtibat ilimleridir: Rab-merbub, ilah-meluh, kadir-makdur, alim-malum

gibi. Bu hazine, bütün ilimleri içerir.

Bu menzilin içerdii bilgi hâzinelerini zikretmi olduk. Allah teala

öyle buyurur: ‘Her eyin hâzinesi bizim katmzdadr, onu belli bir ölçüyle

indiririz
*7 u var ki bu menzile girerken bir evi dehlizde brakmtm.

O herkese açlmayan bir evdir. Bana açld ve içine girdim, içerde bulu-

nan eyleri örendim. Bu ev, kitapta zikredilen bu menzillerin içermi

olduu bütün hâzinelerin anahtarlarn içermekteydi ve bu anahtarlar

onda saklanmt. Bu ev, deerli hususlar içermekteydi. Onu bilen kim-

se, varlklarn O’ndan nasl yaratldn da bilir. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr .’
58 Kukusuz ki bu menzilde bulunan baz bilimlere

dikkatini çekmi olduk.

K YÜZ YETM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Musevî Âlemden, 'Belirlenmi Ecel'in Bilinmesi

Olu fetihleri yoksul ehirde geldi sana

Yardm ve haaryla desteklenmi iken

Karanlk bir gecede binekler gelmitir

Ulvi âlemden örtülerin içinde

Yöneldiinde sadece Allah’a bavur

Zikirden doan tenzih imannla

Dilerse Artan dilerse Amâ’dan sana karlk verir

Varlnda scak hava bulunmayan Amâ

Allah teala öyle buyurmutur: ‘Sonra bir ecel belirledi.™ Bu, ölüm-

lü her canlnn ömrünün sonu ve belirlenmi ecelidir. Bu, ölümden ön-

ce ilk hayatnda bulunan herkesin ömrünün süresidir ve dirili diye ifa-
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de edilen eydir. Bu nedenle Allah teala öyle buyurur:
‘

Sonra siz kuku-

ya kaplrsnzm yan dirili hakknda. Ölüm hakknda kuku olmaz,

ölüm, her nefes bütün canllara görülür. Kuku dirili hakkndadr ve o

zikredilen belirli eceldir. Ölüm eceli, isimlendirilen olmamtr, çünkü

Allah öyle der: ‘Sûr’a üflenir, Allah’n dilediklerinden baka göklerde ve

yerdeki herkes baylr.’61 Burada Allah belli bir gurubu istisna etmitir ve

onlar baylmayacaklar. Dolaysyla onlar ölmeyecektir. Bunun nedeni ya

onlarn ölümsüz bir hakikate sahip olmalardr. Bu durumda istisna,

munkari istisnadr. Ya da ölümlü bir mizaca sahiptirler, fakat üflemeyi

duymazlar. Dolaysyla kendilerine ulamaz ve bu nedenle baylmazlar.

Bu durumda istisna, muttasl istisna olur.

Ey dinleyici! Bilmelisin ki, mürid veya murad (istenilen vc isteyen)

ksmlaryla Allah ehlini kendisine çektiinde, onlarn kalplerine mutlu-

luklarn aramaya dönük bir arzu yerletirir. Bu nedenle O’nu ararlar,

aratrlar ve kalplerinde bir rikkat, huu ve insanlarn üzerinde bulun-

duu bayalk, hasetçilik, birbirine yüz çevirme, birbirinden nefret et-

me gibi huylardan kurtuluu ararlar. Güzel ahlak tam olarak kazanr

veya ona yaklarlarsa, nefislerinde halvedere, insanlardan ayr kalmaya

dönük bir duygu bulurlar. Bir ksm seyahate çkar ve dalara, yalnz

bölgelere yerleir. Bir ksmnn seyahati ise ehirleredir. Bir ehir halky-

la tantnda veya orada tanndnda, baka bir ehre göçer. Bir ksm
kendi evinde uzlete çekilir ve orada yalnz kalarak insanlardan gizlenir.

Bütün bunlar, saliki kendisine çaran Allah ile yalnz kalmak ve

O’nunla ünsiyet etmek içindir. Yoksa bunun amac örenmek veya

içinde veya dnda harikulade bir olay bulmak amac tamaz. Bu kii

söylediimiz hal üzere devam eder. En sonunda -bir ksm için- içinde,

-bir ksm için- hayalinde -bir ksm için- dardan Hak yönünden bir

hal ortaya çkar. Bu hal, kendisiyle nefsi arasna girer ve kendisine gelen

bu vâridden ürker ve hemen o saat yaratklarla ünsiyet etmek ister. Va-

ridin hükmü etkisini kaybedip de tekrar duyusuna geri döndüünde,

iddetli bir ekilde ona özlem duyar, kendisini bütünüyle o varidin sev-

gisine kaptrr. Onu yitirdiinde bir tat bulur. Bu haz onun duyusuna

yaylr. Bu vâridde, ona halini veya çarld eyi bildiren bir bügi veya

hitap gelir. Örnek olarak brahim b. Edhem’i verebüiriz. O, atnn ee-

rinden ‘bunun için yaratlmadn ve sana bu emredilmedi’ diye bir hitap

duymutur. Baka bir defasnda öyle kendisine denilmitir: ‘Beni a-
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yorsan, ilk admnda beni kaybetmisin.’ Baka bir keresinde ise ‘Sen

benim kültünsün’ diye hitap duymutur. nsanlardan uzaklaan bu kii

dalara ve tenhalara çekilen kimselerden ise, ünsiyeti hayvanlarladr.

ehirlerde dolaan birisiyse, onun ünsiyeti iki ehir arasndaki hareket-

tedir. Evine çekilen birisiyse, onun ünsiyeti ruhanilerledir. Bunlarn her

biri bir snamadr. u var ki Allah ona nuranî-melekî ruhlarla ünsiyet

imkân verebilir. Böyle birinin kurtulmas umut edilir, hatta o hakka’l-

yakin derecesine ular. Bu, Allah’tan gelen bir müjdedir ve Allah’n

inayeti hvla kendisine elik eder. Bunun dndakiler ise, büyük bir teh-

like üzerindedir ve dolaysyla böyle bir yalnzl brakmas gerekir.

Bu insanlar arasnda bir ksm vardr ki, onlara vârid geldiinde,

hava onlar için kararr. Bu nedenle kalbinde bir tasa, gam, darlk bulur.

Böyle biri sabretmelidir. Çünkü bu darln ardndan genilik ve açklk

gelir. Sonra ruhlar hallerinin birçounda onun hayalinde kendisine elik

etmeyi sürdürür, baz vakitlerde ise duyuda kendisine gözükürler. Bu

durumda onu reddetmemelidir ve deersiz görmemelidir. Fakat kendi-

sine balanma duygusunu ortadan kaldrmaya çalmal ve onun kendi-

sine getirdii yarar elde etmeye çalmaldr. Amaçlanan ey budur.

Nefs peresinin ardn bir hitap duyarsa, ‘ahit olduu halde kulak vermeli-

dir Dinlediini anlayan olmaldr. Anlayn ölçüsünde konuma bir

cevap gerektiriyorsa, anladn ölçüde cevap vermelisin. Bu konuda bil-

giyle nzklanrsan, bu, büyük inayettir. Konuma bir cevap gerektirmi-

yorsa, sana söylenen eyi ezberleme hâzinende saklamaksn. Çünkü

onun kendisine muhtaç olunacak bir yeri mutlaka vardr. Bu durumda

o bilgi senin için söz konusu yerde adeta bir hazrlk gibi olur. Çünkü

Allah teala öyle der: ‘Hazrladm.’ Allah teala, kudreti imdiki zamana

nüfuz etmekle birlikte, bir takm eylerin hükümlerinin kendilerinde or-

taya çkaca zamanlar belirlemitir. Hal böyle iken yaratlm buna da-

ha layktr. Allah teala öyle buyurur: ‘Her eyin hazîneleri bizim katmz-

dadr.™ Burada ‘in
5
edat, ‘ey’ anlamndaki ‘ma’ yerinde kullanlmtr

ve böylelikle ifade genellemitir. Allah her bir eyi bize görünmeyen

gayb hâzinelerinde saklamtr. Bu nedenle öyle dedik: Olu, bir varlk-

tan -ki o bu hâzinelerin içerdii eydir- bir varla -ortaya çkmtr.
Kendisine çkt varlk ise o hakikaderin bu hâzinelerden kendileri ne-

deniyle sayesinde kendisini kef ettii bir nurla zuhur etmesi demektir.

Çünkü hakikatler, hâzinelerin karanlnda kendilerini görmekten per-
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delenmitir. Bu esnada onlar yokluk hallerindedir. Allah teala öyle bu-

yurur:
‘Ancak belli bir ölçüye göre indiririz.™ Hakkn katnda ancak bu-

lunun ey, farkllaabilir. Kader/miktar ise bakasndan ayrm bir eye

ileyebilir. Bu ise her bakmdan yok olann nitelii deildir. Bütün bun-

lar, yokluklar halinde hakikatlerin Allah için özü gerei var olduklarn

gösterir. te bu, asli-izaf varlk iken ayn zamanda göreli yokluktur.

Böylelikle haller, âlem ve Allah’n dndaki her ey için sabit olmutur.

Ayn zamanda varlk, Allah’tan baka hiçbir mevcudun ayn deildir.

Allah hakknda ise, varlnn nedenlisi olmasn diye, varlk var olann

ayndr. Çünkü varlnn nedenlisi olsayd, O’nun bir hali olurdu. Al-

lah böyle bir eyden ‘

yüce ve büyük olarak™ münezzehtir. Arzu ve doa-

snn karanlndan kurtulan insan aklnn ve hidayetinin nuruna ula-

m olarak krk gün sabahlarsa, kendisine zuhur eden eyin bir benzeri

kendisinden ortaya çkar, kendisinin ald gibi ondan da alnrd. Bu

ise, üçüncü dinarn ilk derecesi ve onun bir kratdr. Bu hal üzere kal-

may sürdürür. En sonunda kendisinden ald kimseyi aramas gerekir.

Bu aray tpk farz- ayn gibi onun üzerinde mutlaka yerine getirmesi

gerekli dini bir farz haline gelince, bu hal, dördüncü dinarn ilk kran

olur ve bu esnada adam diye isimlendirilir. Bu zorunluluk onun adna

gerçeklemezse, adam deildir. Öyleyse adandn kemali, zikrettiimiz

konudadr. Onun erkek veya kadn olmas durumu deitirmez. Zati

kemal ise, adamlk kemalinden baka bir eydir. Bu kemal, içinde kullu-

una herhangi bir ekilde rabbaniliin girmemesi demektir. Böyle bir

durumda o, yokluun kendisinde varlk, olumsuzlukta ispat haline ge-

lir. Allah da kendisini bunun için yaratt. Öyleyse adamln kemali, ge-

çicidir. Kulluk kemali ise zatidir. ki makam arasndaki fark, iki kemal

arasndaki fark gibidir. Bu iki kemalin menzillerinin dereceleri ise, ma-

hiyetleri bakmndan tarafmzdan bilinir. Zati kemalin derecesi ise,

Hakkn kendisindedir. Geçici-anzi kemalin dereceleri ise, cennetlerde-

dir. Öyleyse bir gurubun nuru vardr, öteki gurubun ise ücreti vardr.

Allah teala öyle buyurur:
‘Onlarn ecirleri vardr.*6 Burada kast edilen

geçici kemalden ve geçici her iten elde edilen ecirleridir. Onlarn zati

kemallerinden ise nurlar vardr. ‘Allah göklerin ve yerin nurudur.*7 Pey-

gamberler ise -ki onlar hiçbir görü ayrl olmakszn, kâmillerdir öy-

le der: ‘Benim ücretim Allah’a kalmtr.*8 Çünkü bu makam, zorunlu

olarak ücret verir. Böylelikle geçici kemalde derecelenme meydana ge-
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lirken zati kemalde bu derecelenme gerçeklemez. Allah teala öyle bu-

yurur:
£

Bunlar, bir ksmm dierlerinden üstün yaptmz peygamberler-

dir .’69 Baka bir ayette ise
c
Onlar Allah katndaki derecelerdir

’70
buyrulur.

Hâlbuki Allah, ‘Onlarn Allah katnda dereceleri vardr* demedi. Böyle-

likle onlarn varlklarn derecelerin kendisi yapmtr. Çünkü onlar, zati

kemalin ta kendisidir. Geçici kemalle ise, onlar cennet derecelerini elde

eder. Bunu bilmelisin! Allah bizi iki kemali bir araya getirenlerden et-

sin! Bir araya getirmekten mahrum kalrsak, Allah bizi keremiyle ve ih-

sanyla kemal ehlinden etsin! Ben onu Allah’tan elde etmi olmay umut

ederim. Rabbime kar hüsnü zatnm eksik deildir. Ne yüce bir mü-

ahededir o!

Kul adna bu geçici kemal meydana gelip -delil veya kant arama

olmakszn- çarsna kevnî karlk bulunca, kesin olarak unu anlama-

ldr: Hak kullarnn kalplerine tecelli eder ve kendisiyle kullarnn kalp-

leri arasndaki vastalar ortadan kaldrmtr. Allah kendisine vastalar

ortadan kaldrmay emrederse, (emrine) as olmas beklenemez. Çünkü

o emir ‘kün (ol)’ eklinde verilmitir ve bu emir ancak ‘oimamlk’ ile

nitelenene söylenebilir. ‘Oimamlk’ ile nitelenenin emre direnmesi dü-

ünülemez. lahi emir vastayla geldiinde ise, artk ‘ol’ sözüyle gelmez,

çünkü bu, yok olana -ki o vastayla meydana gelmez- verilen emrin

özelliklcrindendir. Emir, fiili gösteren eyle meydana gelir ve Hak na-

maz klmay, zekât vermeyi emrederek öyle denilir: ‘Namaz kl, zekât

ver.’ Bu nedenle fiil kipi olarak kendisine emir ad türetilmitir. Bu ne-

denle içlerinden dileyen emre itaat eder, dileyen kar çkar. Emre itaat

ettiklerinde bu durum, daha önce de zikrettiimiz gibi, kullarn kalple-

rine gerçekleen bu ilahi tecelliden kaynaklanr. Bu delilde emrin muha-

tab, icabet zorunlu olarak gerçekleecei için, kesin bir delile veya kan-

ta gerek duymaz. Burada zorunluluk, insann içinde bulduu eyi ken-

dinden uzaklatrmaya güç yetiremeyecei için dikkate alnmtr. Çün-

kü ‘ol’ emri, insan nefsinde meydana gelen eye ilimitir. Böylelikle her

kimde meydana gelirse gelsin, hüküm bu zorunlulukla gerçekleir. Böy-

lece kii zorunlu olarak iman eder veya namaz klar veya oruç tutar. Bü-

tün bunlar, ‘ol’ emrinin kendisine ilitii durumun hakikatine göre ger-

çekleir. Bu balamda vastal emir reddedilebilirken dorudan gelen

emir reddedilmez. Fakat bazen muhatap fiili yerine getirecei bir araç

bulamaz ve bu nedenle asi olarak gözükür. Halbuki o, asi deil, acizdir
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ve yoksundur. Çünkü kendisinden meydana gelmesi emredilen eyi

(meydana getirecek araç) onda bulunmamtr. ‘Allah zengin ve Hamid

(övülmeye layk olan)dr .’
71

Bilmelisin ki, olula ilgili ilahi fetihler -ki örnek olarak dümanlara

kar yardm, onlar yok etmeyi, velilere merhameti ve ilgiyi verebiliriz-

adamln neticelerindendir, yoksa baka bir eyden kaynaklanmazlar.

Adamlk makam gerçekleip yaps kemale erdiinde, Hak kulunun s-

rnda kendisine hitap eder. Bu hitap, kulun kemalinden ve Hakkn ke-

malinden kaynaklanr. Kul ise yaratcsnn kemalini geçici kemalden

tenzih eder. Bu, ilahi kemaldir. Çünkü ilahi kemal (kuvve halinde deil)

fiil halindedir. Baka bir ifadeyle ilahi kemal, ilahi iktikadm güç yetiri-

lenlerc, iradenin irade edilenlere nüfuzu ve üahi isimlerin hükümlerinin

zuhurundan ibarettir. Zati kemal ise, bütün bunlardan münezzeh olan

zat’a özgü kemaldir. Böylelikle bu makamda kul, yaratcsnn zatn

ilahlkla nitelenmi bir halde müahede etmez. Kulun müahede ettii

zat, ilahln hak ettii kevnî fiillerden müstani zattr ve kendinden

kaynaklanan bir (nedenle) o zata muhtaç olur. Böyle bir ibadette kul,

kendisine emir bitimeksizin, ‘zatî ibadet’ halindedir. Çünkü emir, zati

durumlar ve hallerle deil, sadece anzî ve geçici durumlarla ilgilidir. Bu

nedenle kula ‘kul ol’ denilemez, çünkü o, özü gerei kuldur zaten! Ona

‘ey kul, unu yap’ diye emredilir ve bu arzi bir emirdir. Kulda emrin

konusu ameldir vc kul bu ameli yapabilir veya yapmayabilir.

Bu menzil bütün bu zikrettiklerimizin (bilgisini) verir. Kul bu

menzüde yaratcsn, zati kemale özgü olarak, hak ettii övgüyle tenzih

eder. Sonra da sahip olduu arzî kemale göre -ki bu kemal adamlk

kemali demektir bu- kendisinden baka bir övgü daha ortaya çkar. Bu

övgü ise, lah’n geçici bir durumla hak ettii kemalle ilgilidir, fakat bu

durumda tenzih söz konusu deildir. Çünkü tenzih yoluyla övmek,

zat’a aittir. Nitekim Allah,
‘O’nun benzeri bir ey yokturm buyurur. Bu

ifade, zati kemalle ilgilidir.
‘Duyan ve görendir.’

73 Bu ise duyulann ve

görülenin (varlm) talep eden ilahi kemale aittir. Her talip, bir madu-

bu arar. Talep edilen ise, kendisini talep eden kulun halleri karsnda

mevcut deildir. ‘Allah zengindir, hamiddir (hamde layktr)
774 Edep dili

unu demeyi gerektirir: ‘Talebin kendin içindir, O’nun için deil.’ iir-

de denileni söylemek gerekir:
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Bir kitap ki, ne varsa onda (fihi ma-fihi)

Anlamlarnda esiz

çindekileri görürsen

nciyi görürsün, kitabn içinde

Söz konusu olan, bu menzil, ifade ettiimiz bu söz ve yazdmz
kitaptr. ‘Ne varsa ondadr’, hakikat dilidir. Bu ifade, gerçein zikredi-

lenin ve yazldnn üzerinde olduunu gösterir. Böyle bir eyin anla-

tlmas ve dile getirilmesi, ancak yazld kadardr. AJÎah ise bundan

daha büyüktür. Sonra bu hakiki dil u ifadeyle gizlenmitir: ‘Anlamla-

rnda esizdir.
5
air, onda bulunan eyleri holanma ve beenme yoluyla

söylediini belirtir, ikinci msrada buna dikkat çekmitir. Sonra, bu

menzilde Allah’a övgü, rabliin hakkndan kaynaklanr. Yoksa sana

hemcinslerine kar tahsis ettii üstünlükten ve senden bakasna kar

sana verdii nimetten kaynaklanmaz. Çünkü bu menzil, öyle bir övgü-

yü içermez. Kul bu menzilde Hakk tenzih ederken rububiyetin sana

tahsis ettii özellik yönünden kendisini övmesinden yardm alr. Kul,

verdii nimeti karlnda Rabini Rabbiyle övme iini tamamladnda,

yolunun sandan Allah hakknda bir bilgi kendisine parldar. Anlar ki,

takip etmesi gereken yoldan sapmtr. Burada ince bir mesele vardr ve

bu mesele bu menzille ilgilidir. öyle ki: Kulun Hakk Övmeyi verdii

nimede snrlamas, marifette veya en azndan kendi bilgisinde bir ek-

siklik midir, yoksa bundan baka bir eyi yapmas zaten mümkün deil

midir? Ancak bunu yapabiliyorsa, gücündeki eyi hakkyla yerine ge-

tirmi demektir. Çünkü kul, bakasna gelen nimet nedeniyle Hakk

övdüünde, kesin olarak bildii bir ey nedeniyle O’nu övmü demektir

ki, bundan bakas olamaz. Bu durumda kul, söz konusu bilgiyle nite-

lenir. Bakas (nedeniyle) Hakk övmesini salayan bu niteliklerle nite-

lenmi deil ise, bilgiyle nitelenmesi, bu bilgiyi -ki bilgi ilahi bir nitelik-

tir- vermesi nedeniyle kendisinden Allah’a dönük bir övgüdür. Çünkü

Allah, kulunu Hakkn sahip olmad ve nitelii olmayan bir eyle Över

(kulluk). Bu durumda Hakk övmek, bunu bilmek ile O’nu nitelemek

demektir ve yaratma da O’na aittir. Hak kulunu ibadet etmekle över ve

ibadet Hakkn bir nitelii deildir. Ayn ekilde bu kul da Rabbini ba-

kasna verdii nimet nedeniyle övdüünde, Rabbini kendisine verdii
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eyler nedeniyle övmesi, Rabbinden bu konuda kendisi adna meydana

gelen bilgiden kaynaklanr. Öyleyse kul Rabbini ancak kendisine tahsis

ettii (Bilgi) nedeniyle övmütür. Onun rabbini Hakkn bakasna ver-

dii nimet nedeniyle övmesi veya bakasn zikretmezden ve deinmez-

den övmesi birdir.

Bu meseleyi iyice örenmelisin! Çünkü bu konu, hakikatlerdendir

ve hakikatler deimezler. Bu menzil, ulaana bu bilgiyi kazandrr.

Zikrettiimiz bu bilgi sana parldadnda, ona bak, bulunduu hal-

den kendisini perdeler. Söz konusu kii, bu bügnin bilinmeyen bir srr

gösterdiini anlar. O sr saklanmaldr, açklanmamaldr. Ardndan,

yüz yüze ve huzur halinde hitab dinlemekten, gaipte hitaba (ikinci tekil

ahstan, üçüncü tekil ahsa) geçer. Bu, daha nezihtir. Çünkü hakikat-

ler, huzur halinin ancak kendin ile olduunun bilgisini verir. Gerçek her

kim ile hazr olursan ol, karsnda bulunduun kimseyle ancak merte-

benin gereine göre bulunabileceinin bilgisini verir. Öyleyse sen ken-

din ile berabersindir, O’nunla deil! Çünkü O’ndan sana ancak merte-

benin verdii kadar tecelli edebilir. Bunu anla ki, yararlanabilesin!

Kendisinden döndüün herhangi bir hususta Allah’a dönerken bu

durumu görür, kendinden daha üstün birine dönmü olduunu zan-

netmezsin. Çünkü gerçekte kendinden yine kendine dönmüsündür.

Hak sana ancak scilc (saa göre) döner, yoksa kendisiyle sana dön-

mez! Çünkü herhangi bir yaratn O’nunla örtümesi, mümkün deil-

dir. Bu nedenle Hakkn dönüü deiir, tecellileri bakalar, mazharlar

yinelenmeden çoalr. O ise, kendiliinde, çoalma ve bakalamadan

münezzehtir.
cO’nun benzeri bir ey yoktur.™ Bu, O’nun zatyla ilikilen-

dirilen hususlarda geçerlidir. Allah teala öyle buyurur: ‘Sonra Allah on-

lara dönmütür.™ Bunun amac, onlarn da dönmesini salamaktr. Öy-

leyse kullarn Hakka dönmesi, sayesinde kendisine dönecekleri eyi on-

lara vermesiyle. Hakkn onlara dönmesinin neticesidir. Hakka döndük-

lerinde ise, kendisine dönmelerinin meydana getirdii ilahi dönü onlar

adna fazlalar. Hâlbuki onlarn dönmesini de, gerçekte, Hakkn daha

önce onlara dönmü olmas meydana getirmiti. O halde Hakkn birin-

ci dönüü, bir inayet ve ereflendirme dönüüdür. Onlarn Hakka

dönmelerinin meydana getirdii ve ‘bana bir kar yaklaana bir kulaç

yaklarm’ sözünde dile getirilen ikinci dönü ise -ki bu kulaç karsnda

kar kadardr-, bir hak edi dönüüdür. Bu dönüü, onlarn hakka
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dönmeleri meydana getirmitir. Kulacn kendisiyle kemale erdii ikinci

kar ise, O’ndan dönütür. Bu ise, Kerim’in davranna göre, fazilet,

tevik, nitelik ve veznin tercihi içindir. Öyleyse ikinci ilahi dönü, iki

durumu içerir: Haktan hak edi dönüü-ki bu beden konumundadr.

Dieri ise, O’ndan ihsan dönüüdür ki, bu da bedenin ruhu konumun-

dadr. Bedenin hayat o ruha baldr. Hak edi Hakkn kendisine bunu

vacip klmasndan kaynaklanm olsa bile, hakikat, kulun efendisine kar-

bir ey hak etmemesini gerektirir. Öyleyse kulun adna Hakkn kendi-

sine bir eyi vacip klmas, O’nun ihsanndan kaynaklanr. Bu sayede

kul, Hakkn kendisine vacip kld ey karlnda, itaate snr ve ken-

disine farz klman ileri yerine getirmeye koar. Kul bu makama ulat-

nda, bu makamn ardnda herhangi birinin hedefleyecei bir gaye

yoktur. Kul bilir ki, Hak kendisini ehadet âleminden gayb âlemine in-

tikal ettirmek istiyor. Gaybet, bunun dnda ve baka bir hükmü olan

bir mertebede onun adna ehadet haline gelir. Bu, ilahi mazharlarn

kendisinde bulunduu vatandr vc mertebelerin cn geniidir, Bu neden-

le bu menzil, ‘isimlendirilmi ecel’ diye ifade edilmitir. Çünkü o, suret

ile snrlanm ehadet âleminden kendisine gitme ecelidir. Söz konusu

suret, surederde halden hale girmeyi kabul etmezken, bakalamay ka-

bul eder. Bu ise, kendisinde bulunan bu gayb nedeniyle, onun varl-

nn baka bir suret nedeniyle yok olmasdr. Gaybî ruh, o bakann su-

retini yönetir. Bu nedenle dedik ki: Deiimi deil, bakalamay kabul

eder. Çünkü hakikatler deimez. Öyleyse kiinin suretlerde intikal

mertebesine geçmesi, ‘isimlendirilen ecel’ diye adlandrlr. Baka bir

ifadeyle sonu bilinen ecel demektir. Bu ise, baka birinden deil, Muse-

vi makamdan meydana gelir. Çünkü Hz. Peygamberin isra yolculu-

unda Musa’dan baka iki sureti kendinde toplayacak ekilde kimseyi

gördüü aktarlmamtr. Hz. Musa’y gökte görmü ve aralarnda ger-

çekleen hadise gerçeklemitir (namazn saysnn azaltlmasyla ilgili

tavsiyeler). Ardndan, kabrinde namaz klarken, Hz. Peygamber kendi-

sini görmütür. Böylece peygamber kendisini her iki halde de görmü-

tür. Böyle bir keif için, ‘an, tek bir ahsta birbiriyle çeliik iki durumu

sdramaz’ denilemez. Böyle bir söz doru olabilir, fakat burada ‘an’

nerededir ki? An ancak zamanla snrlanan ve mekânla belirlenen kimse

için söz konusudur. Varlk zamanla veya mekânla snrlanmadnda,

böyle bir nitelik onun üzerinde imkânszdr.
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aret ettiimiz meseleyi anladysan, vardmz ve dile getirdiimiz

görü ile isra yolculuunun bir gece vakti gerçeklemesi ile -ki zaman-

dr- Musa’nn kabirde ve gökte bulunmas -ki mekândr- arasnda bir

çeliki gerçeklemez. Sen (bal olduun) mezhebinden, cismin iki me-

kânda bulunamayacam kabul edersin, fakat ayn zamanda bu hadise

de inanrsn. Mümin isen (peygamberi) taklit etmelisin. Bilgin isen, iti-

raz etmemelisin. Çünkü bilgi seni bundan al koyar ve seçim hakkn

yoktur. Çünkü Allah’tan baka ihtiyar sahibi yoktur. Yerde olann gök-

tekinden baka olduu eklinde bir tevile kalkma. Çünkü Hz. Peygam-

ber ‘Musa’nn ruhunu gördüm, bedeni yoktu’ dememitir. Sadece ‘Mu-

sa’y gökte gördüm’ demitir. Hz. Musa’nn toprakta defnedilmi oldu-

u malumdur. Hz. Peygamber’in gördüü bütün nebiler de böyledir.

Öyleyse Musa diye isimlendirilen kimse Musa’nn kendisi olmazsa,

onun Musa olduu eklinde verilen bilgi yalan olurdu. öyle dersin:

‘Seni dün gece rüyamda gördüm, öyle öyle diyordun.’ Rüyada görü-

lenin görüldüü halden farkl veya ayn bile olsa baka bir yerde olmak

üzere evinde bulunduu açktr. Ona senden bakasn gördüm deme-

den bize böyle bir konuda kar çkma. Mertebeler ve mekânlar deiir,

haller bakalar, fakat varlk tektir.

Bu menzilin içerdii baz hususlar zikrettik, evlerinden ve hâzine-

lerinden ise söz etmedik. Her menzilin evleri, hâzineleri, kilitleri, anah-

tarlar vardr. Fakat her menzüde bunlarn zikredilmesi sözü uzatr.

Hatta bunlar açklam olsaydk, yalanc kiiler de onlan sahiplenirdi.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.”7

Bu menzilde anlamlarn suretlerde getirilmesinin bilgisi, fetihler

ilmi vardr. Bu bahsin daha önce zikredilen bir bölümü vardr. Ayrca

Hakka konuk olanlarn bilinmesi, tenzih bilgisi, örtünme ve tecellinin

bilinmesi, Hakkn -her kime dönerse- dönüünün bilinmesi bu konuyla

ilgilidir. Acaba Hak isimlerine mi döner, yoksa kullarna m döner?
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K YÜZ YETM BENC BÖLÜM
Musevî Makam'dan, Putlardan Uzak Durma Menzili-

nin Bilinmesi

Bu mczil, yedi emir menzilinden birisidir.

Emir menzilleri nidayla

Öyle menziller ki bitimleri yok

Ey, ey, ey! Ayrlma

Sizin oluunuzun bitimi yok

O'ndan olan her bir ey

Onun yüzünü aramzdan görür

Harfler için askerler gelmitir

Feza onlar tamaya dar gelir

Onlarn bütün mzraklar yldzlardr

Emir ve kaza onlar destekledi

Gemiler ki denizleri derin

Rüzgârlar güçlü eser

Ey kardeim, bilgiden ayrlma

Gök ve yer ona dar geldi

Bakasn körlüünde brak

Amâ olmayan bir müahede mertebesi

Bilmelisin ki, âlem ancak Allah karsnda yoksul ve hor olabilir.

Öyleyse Allah’tan bakasnn karsnda zelilleen ve bakasma muhtaç

olan, ona bel balayan ve ona eilen herkes, putperesttir. Muhtaç olu-

nan ise, put (vesen) diye simlendirlirken, muhtaç olan, onu ilah diye

adlandrr. Putlarn en görünmezi, heva, arzu gücü iken en kesifi, tatr.

(Pudar latiflik ve kesiflikte) bu ikisinin arasnda sralanr. Bu nedenle

mürikler, ilahlnda Ilah’ birlemeye davet edildiklerinde öyle demi-
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lerdir: 'Bu tuhaf bir itir.’
7* Bu, peygamber kendilerini lah’n birliine

davet ettiinde, onlarn çokluklarna inanan kâfirlerin bir sözüdür. Bize

göre ise bu, Hakkn sözü veya peygamberin sözüdür. Kâfirlerin sözüne

gelirsek, bu söz, ‘tek ilah
’79

ifadesinde bitmitir. arma, akl tevile zor-

lamasdr. Bunun neticesinde insan ilah’n insann belirlemesiyle olama-

yacan bilir. Çünkü o kendi nedeniyle ilahtr. Bu nedenle
‘

Yonttuklar-

nza m ibadet ediyorsunuz?*
0 ayetinde azarlama dile getirilmitir. Akim

zorunlu hükmüne göre, lah etkiye konu olmaz. Onlarn tapt ilah ise,

kendisiyle oynanan bir ahap veya temizlikte kullanlan bir tatr. Sonra

insan onu alr ve karsnda zelil olunan, kendisine muhtaç olunan ve

korkarak ve arzulayarak dua edilen bir ilah haline getirir. Akllar kendi-

lerinde bulunuyorken böyle bir halde olmalar ise, akllarn gerçekte

kendisi için bedihi ve zorunlu olan bir hükmü alglamaktan perdelen-

mi olduklarnn örenilmesi için, armay meydana getirir. Böylece

onlar unu örenmelidir: ler Allah'n elindedir ve ilerdeki hüküm Al-

lah’a aittir. Akllar kendi balarna düünemez, düündükleri ve bildikle-

ri eyleri ancak Rablerinin ve yaratanlarnn kendilerine ilham ettii ey-

le bilirler. Bu nedenle de dereceleri farkllar. Bu balamda baz akllar

üzerinde kilit vurulmutur. Baz akllar üzerine zincir (kinn) vurulmu-

tur. Baz akllarn aynasna ise, pas bulamtr. Akllar kendileri nede-

niyle akletmi olsalard, bir topluluk yaratclarnn birliini bilirken bir

kavun inkâr etmezdi. Hâlbuki her ikisinde de (akim) tanm ve hakikati

eittir. Bu nedenle ayetteki ‘Bu garip bir itir
m ifadesini kâfirlerin sözü

saymadk.

Kardeim, bilmelisin ki! Bu menzil, gizlilik, örtme ve Allah’tan

baka kendilerine ibadet edilen herkeste ilahl kabul etme menzüle-

rinden birisidir. Çünkü herhangi bir taa kendisi nedeniyle deil, ilahl-

n ona nispet edilmesi nedeniyle ibadet edilmitir. Bu nedenle bu

menzilin ‘gizleme’ ve örtme menzillerinden olduunu belirttik. Allah

teala öyle buyurur:
‘

Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesine hukmetti nz

Onlar ancak ilahl zikretmi, ahslar zikretmemilerdir. Fakat Allah

onlarn mazeretini kabul etmemi, öyle demitir:
‘
Siz ve Allah’n dnda

taptklarnz -’83 Baka bir ifadeyle bu ismin kendisine tahsis edildii kim-

seler ‘cehennem odunudur.™ Bu ayet, ‘Cehennemin yakt insanlar ve ta-

lardr™ ayetiyle ayn anlama gelir. Bunlar, sizi kendisine ibadet etmeye

Çaran veya sizin kendisine ibadet ettiiniz herkestir. Onlar, sizi bun-
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dan engelleme gücüne sahip olduu halde, bunu yapmayan kimselerdir.

te böyleleri, cehennem odunudur. Muvahhid (birleyen), Allah’a iki

yoldan ibadet eder: Birincisi, ilahlk niteliini hak etmesi yönünden, zat

olmas yönüyle ibadet eder. Dier yol ise, ilahlk yoludur. Muüu insan,

iki yolu biriktirendir. Çünkü ibadet eden insan, bir harf vc anlamdan

bileiktir. Öyleyse harf harfe, mana manaya aittir. Bu nedenle ilahlktan

münezzeh iken zata ibadet edemeyeceimiz gibi kendisiyle nitelenene

nispet edilmeksizin de ilahla ibadet edemeyiz. Öyleyse ibadetin esas,

kulun hakikatinin gerektirdii durumdur -ki o da bileikliktir-, yoksa

Hakkn hakikatinin gerektirdii durum -mudak birlik- deildir. Bu ne-

denle de ibadet ederken Allah’n hakkn yerine getirdiini iddia eden

kimse, bu ifadesiyle zat kast etmi ise, doru söylememitir. Çünkü za-

tn hakikati, mudak birliktir (ahadiyet). Hâlbuki öyle diyen kimsenin

sözü doru olabilir: Ben Allah’a zatn hakikatinin (gereini) yerine ge-

tirmek için deil, rabliin hakkn yerine getirmek için ibadet ediyorum.

Çünkü her hakkn bir hakikati vardr. Burada hak, ibadet edenin ibade-

tinin kendisiyle ilgili olduu eydir. Hakikat, herhangi bir eyle ilgili

olmayan veya bir eyin kendisiyle ilgili olmad mudak birliktir. Bu

nedenle kelimenin bana geldiinde elif harfine (ki mudak birliin

simgesidir) bir harf bitimedii gibi o da bir harfe bitimez. Elifin böy-

le yazlmas. Hakkn belirlemesiyledir. Kelimenin sonunda olduunda

ise, baz harfler kendisine bitiir. Bunlar, bu zatn hakk olan mudak

birlie dair bilgisi olmayan harflerdir. Be harf ise, bu durumda da elife

bitimez. Bunlar, dal, zel, ra, ze ve vav*dr. Bunlar, (bâtn olarak) be

haldir ki, onlarla nitelenen kimse, mudak birlii bilir. Onun ibadeti ise,

zati ibadettir ve kendisine emir bitimemitir. Bu ibadet, anlam için an-

lamn ibadetidir. Çünkü emir ise, harfin harfe ibadetidir. Dolaysyla

anlam (nedeniyle) ibadet edenin aklna zat ile ilahlk veya çokluk ara-

snda fark gelmez. Aksine o, tek bir hakikat görür. Söz konusu hakikat,

harfi yönünden deil, manas yönünden bu kulun bulunduu durumu

hak eder. te bu, celal, azamet, kulun mudak birliinin makamdr.

Kulun bu birliini ise, zati birlik, tenzih ve müstaniliin bilgisi kazan-

drr. te bunlar, kelimenin sonlarnda geldiinde elifin kendilerine bi-

timedii be harfin kendisini verdii be haldir. Bu durumlara örnek

olarak; cebira, aziza, vahida ve iza, ve alu, gibi kelimeleri verebiliriz.

Öyleyse elif, bitimenin olmay bakmndan kelimenin banda u ifa-
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deyi gösterir: ‘Allah vard, baka bir ey yoktu.’ O, elif kelimeye biti-

medii gibi bitimenin olmay nedeniyle, eya var iken de bulunduu

hal üzeredir. Be harfin kelimenin sonunda elife bitimeyii, Allah’ bi-

len kullardan bir ksmnn bilgisinin durumuna iaret eder. Onlar, ken-

dileri ile Allah arasndaki nispeti ortadan kaldranlardr. Ayn zamanda

onlar, belirtmi olduumuz, celali, azameti, büyüklüü, tenzihji ve zen-

ginlii müahede edenlerdir. Bu gurubun dndakiler ise, lah ile

meluh arasnda nispet ve balar kabul etmi, Allah’ ancak kendi nefisle-

rinden bildikleri için, zat ile mertebeyi ayrt etmemilerdir. Onlar Al-

lah’ mümkünün kendisini tercih edene dayanmas nedeniyle delalet yo-

luyla bilmilerdir. Böylelikle onlar Allah’, Allah da onlar talep etmitir.

Onlara ait harf, kelimenin sonunda elife bitien bütün harflerdir.

Bu büyüklerin de, (elife) bitien bu harflerin menzillerinde harflik-

leri yönünden -manalar yönünden deil- bol pay ve nasipleri vardr. -
te bunlar, kendileri arasndaki bu ayrm bilememilerdir. Fakat onlar,

bunu sradan insanlardan gizlemi, hem cinslerinden ayr olarak bu bil-

gi kendilerine özgü kalmtr. ‘Allah dilediine rahmetini tahsis eder.™ -
te bu nedenle taifenin efendisi Cüneyd öyle demitir: ‘Bin sddîk hak-

knda ‘zndk’ demedikçe, kii hakikat derecelerine yükselemez.’ Çünkü

bu makam, gül kokusu mays böceine zarar verdii gibi, ehli olmaya-

na zarar verir. Çünkü onlarn hali, böyle bir makam kabul etmedii gi-

bi bu makam da onlar kabul etmez. nsanlar onlar genel içinde gör-

düklerinde ise kendilerini tanmazlar. Çünkü onlarn harfleri üzerinde

sradan insanlardan ayracaklar bir alamet yoktur. nsanlar seçkinler

içinde kendilerini gördüklerinde ise -ki bunlara örnek olarak fakihler,

kelam bilginleri ve Müslüman filozoflarn verebiliriz-, onlarn kâfir ol-

duklarn söylerler. eriatlarla kendilerini snrlamam olan hakimler -

söz gelii filozoflar- kendilerini gördüklerinde ise ‘bunlar arzularna

uyan kimselerdir
5

derler. ‘Bunlarn hayal hâzineleri bozulmu, akllar

zayflamtr.’ Onlar kendilerinden bakas ve yaratklardan uzaklaarak

Hakka yönelenlerden bakas tanmaz. Allah teala bu anlamda öyle bu-

yurmutur: ‘
Allah’ hakkyla takdir edemediler™ Bu insanlarn bu ayetten

büyük nasipleri vardr. Çünkü onlar sradan-seçkin insanlar, Müslüman

olan olmayan kimseler tanmamtr. Öyleyse onlar, gayret perdeleriyle

saknlm ve gizlenmi kimselerdir. Öyleyse onlar sadece Hak tanyabi-

lir. Onlar birbirlerini tanrm acaba? Burada tereddüt vardr. Onlar kul-
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larrn arasndan talep edilenlerdir, Allah bizi de onlara katsn ve kendim

de onlardan birisi olmay umut ederim.

Müslümamn mürikin dayand eyden uzaklamasna gelirsek, bu

uzaklama, nispetten ve nispet olandandr, yoksa nispet edilenden de-

ildir. Öyleyse mürik ve Müslüman, nispet edilende ortak iken kendi-

sine nispet olanda ve nispette birbirlerinden ayrlrlar. Bu nedenle mü-
rike cizye (yükümlülüü) verilmemi ve onunla indirilmi kitap elli

olan kâfirler ayrt edilmitir. Çünkü mürik, irk komas nedeniyle,

hem Hakka hem kevnî (varlklar olan peygamberlere) zarar vermitir.

Onun kendisini ölümden kurtaracak bir dayana yoktur. Çünkü o tev-

hide ve peygamberlere zarar vermitir. Ehl-i kitap olan kâfirler ise, tev-

hide veya olua, yani peygamberlere zarar vermemitir. Fakat onlar, ar-

zular veya içlerindeki bir kuku nedeniyle, belli bir peygambere zarar

vermilerdir. çlerindeki bu kuku, doru olduunu bildikleri halde,

kendilerini hakszlk ve taknlk yapmaya sevk etmitir. Onlardaki ku-

ku nedeniyle, iddia sahibi (peygamberin) doruluu onlarn nezdinde

sabit olmaz. Bu nedenle, onlarn -gerçekte olmasa bile, kendilerine gö-

re- kendilerini öldürülmekten koruyan sahih bir dayanaklar olmu, bu-

nun için onlara cizye cezas verilmi, dinleri üzerinde braklmlar, din-

lerini veya kendisine uyduklar ölçüde bir ksmn uygulamalarna mü-

saade edilmitir.

Burada, anlayan için öyle bir sr vardr: Ehl-i kitabn dinleri, bizim

eriatmz sayesinde onlar için merudur. Çünkü onlarn (kendi dinleri

üzerinde kalmasn) onaylamtr. Bu nedenle Hz. Peygamber, BizanslI-

larn ranllar yendiini duyduunda, yüzünde mutluluk görünmütür.

Hâlbuki Bzansllar da Hz. Peygamber’i inkâr etmekteydi. Fakat pey-

gamber, bilgisi nedeniyle, insaflyd, çünkü o, BizanslIlarn dayand
kimsenin hakikat ehlinin kendisine dayand kimse (Allah) olduunu

bilmekteydi. Çünkü onlar kitap ehli ve ona inanan kimselerdi. Fakat

önderlerinin indirilen kitab tahrif etmeleri nedeniyle, kendilerine kuku

bulam, bu kuku kendileri ile Hz. Muhammed’in peygamberliini

kabul, ona inanma veya genel olduunu kabul etmelerinin arama gir-

mitir. Bizim sözümüz, onlarn arasndan insaf sahibi bilginleredir. e-

riat, kendilerinden bilmi olduu bu ölçüyle onlar mazur saym, on-

larda Hakkn yönünü dikkate almtr. Çünkü onlar da Hakk birlemi-

lerdir. Bizansllar, ranllar ve putperestler kendisine ortak kotuklarn-
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da Allah’a ortak komamlar, lah’n birliine ve hak ettii ahadiyete

zarar vermilerdir. te bu makam ehli olan ariflerin hali böyledir.

Hz. Peygamber bize chl-i kitaba aykr davranmay emretmitir.

Bunun nedeni, onlarn kitabn bir ksmna inanp bir ksmn inkâr ede-

rek bunun ortasnda bir yol tutmay istemi olmalardr. Hz. Peygam-

ber ise bize belirli hükümlerde ve zikrettiimiz hususta kar çkmay

emretmitir. Onlara bütün konularda kar çkmay emretmi olsayd,

hiç kukusuz ki, bize emretmi olduu imana da aykr davranmamz

gerekirdi. Öyleyse chl-i kitaba kaytsz anlamda kar çkmak, geçerli

deildir. te bu ‘ehl-i kitaba muhalefet edin’ hadisinin anlamdr.

Bilmelisin ki bütün mürikler kâfirdir. Çünkü mürik, irk kotuu
ve kendisini ilah edindii ey hakknda arzusuna uyar, lah’n mutlak

birliinden yüz çevirir ve Ilah’m birliine götüren ayet ve delilleri ince-

lemekten onlar gizler. te, zâhirde ve bâtndaki bu örtme davran

nedeniyle de, kâfir (örten) diye isimlendirilirken Allah ile birlikte ilahl-

Allah’tan bakasna nispet ettii için de mürik diye isimlendirilmi-

tir. Böylelikle mürik, iki nispet kabul etmitir. te mürik ile kâfir ara-

sndaki fark budur.

Mürik olmayan kâfire gelirsek, o, birleyendir. u var ki o pey-

gamberi ve kitabn baz ayetlerini inkâr eder (örter). Öyleyse onun

örtmesi iki türlüdür: Birincisi, küfrünün Allah katndan gelen eylerle

ilgili olmasdr. Bu durum, mürikin Allah’n birliini inkârna benzer.

Dier tarz ise, Allah’n peygamberini ve onun Allah katndan gelmi

olduunu bildii halde, bakanlk sevdasyla, bunu sradan insanlardan

ve kendisine uyan kimselerden gizlemektir. Hz. Peygamberin Kayser’c

yazd mektubunda söyledii, ‘yüz çevirirsen, sana uyanlarn günah da

senin üzerindedir’ ifadesiyle kast ettii durum budur. Burada kast edi-

len hükümdara uyan kimselerdir.

Bilmelisin ki, ‘ey
5

diye çarma ve mda etme, çarld halden

uzakl bildirir. Kendisini çaran, o hal nedeniyle kendisini çarmak-

tadr. Allah teala öyle buyurur: ‘£y iman edenler, iman ediniz!** Böyle

demesinin nedeni, kendisine iman etmeye çarldklar eyden uzaklk-

lardr. Bu nedenle Allah onlara nida etmitir. O esnada çarldklar hal

ile nitelenmi olsalar, bu kez uzaklk, onlarn hakknda gelecek zamanla

ilgili olurdu. Baka bir ifadeyle, gelecekte de dinin sizin adnza been-
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dii b halde sebat ve srar ediniz. Nirekim Hz. Yakb, oullarna öyle

der: Ancak ‘Müslümanlar olarak ölünüz.’
89 Yani onlar u anda Miislü-

manlardr. Babalan ise, kendilerine gelecekte de slam üzere kalmak

için srar etmeyi emretmektedir. Gelecek, imdiki zamandan uzaktr.

Öyleyse ünleme ve nida, imdiki anda bulunan bir eyin gelecekte de

sürmesi için yaplr. Allah teala öyle buyurur:
c
Ey man edenler, sözleri-

nize uyunuz™ Onlar, imdiki halde, iman sözlemesine bal idiler,

çünkü Allah kendilerini ‘iman’ sahibi olmakla nitelemitir. Böylelikle

burada uzaklk, kendisini her ne zaman kabul ederlerse kabul ettikleri

sözlemelerdedir.

Bilmelisin ki, Hakkn nidas, mümini, kâfiri, itaatkâr, günahkâr,

ruhlar ve ruhanîleri içeren genel nidadr. Nida ise ancak ilahi isimler-

den olabilir. Bir ilahi isim, kendisinde baka bir ilahi ismin hükmünün

bulunduu bir kimseye nida eder. Bu çarma, söz konusu ismin hü-

küm süresinin bittiini bildiinde olabilir. Böylelikle kendisini çaran

isim, (hükmü biten ismin ardndan) o kiiyi (hükmü altna) alr. Dünya

ve ahirette böyle devam eder. Allah’tan baka herkes, çarlandr ve bi-

llahi isim, kendisine ulatrmak istedii kevnî bir hal nedeniyle onu ça-

rr. Çarya olumlu karlk veren kii itaatkâr diye isimlendirilir ve

mudu olur. Olumlu karlk vermeyen ise, günahkâr diye isimlendirilir

ve bedbaht olur. Birisi öyle iddia edebilir: Çar ilahi bir isimden olup

da âlem zayflna ve ilahi iktidarn etkisi altnda bulunmasna ramen

nasl olur da bu çarya olumsuz karlk verebilir? öyle deriz: Bir var-

ln çarya olumlu karlk vermekten sarf- nazar etmesi, onun kendi-

liinden ve hakikatinden kaynaklanmaz. Çünkü (bu yönüyle) varlk sü-

rekli olarak ezilmitir. Fakat bir ismin kahr altnda olduunda, söz ko-

nusu isim, kendisini çaran isme karlk vermesine müsaade etmez.

Öyleyse çatma, ilahi isimler arasnda gerçeklemektedir ve onlar bir-

birlerine denktir. Hüküm ise, ‘mülkün sahibine aittir ve o ise, dier is-

min nida vaktinde, yetki sahibi olan isimdir. Bu nedenle hal için o daha

güçlü olmutur. öyle diyebilirsin: Öyleyse kul direndiinde niçin ceza-

landrlr? Çünkü o direnmeyi kendisi adna sahiplenmi, fakat hükmü

altnda bulunduu ilahi isme onu izafe etmemitir. öyle diyebilirsin:

bakidir! Çünkü varlk ancak bir ilahi ismin etkisi altnda olduu için

(yeni ismin çarma kar) direnmitir. Bu çarlan isme kar direnme

onda gerçeklemitir. öyle deriz: Haklsn! Fakat o kii bunu bilme-
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mektedir ve bilgisizliinden dolay cezalandrlmtr. Çünkü bilgisizlik

onun kendisinden kaynaklanr. öyle diyebilirsin: Bu bilgisizlik de üze-

rinde hüküm sahibi olan ilahi isimden kaynaklanmaz m? Deriz ki: Bil-

gisizlik, var ola deil, var olmayan bir durumdur. lahi isimler ise,

yokluu deil, varl verir. Öyleyse çarlan için yokluk, onun kendin-

den kaynaklanr. Bilgisizlik (cehalet), bilginin olmay demektir. Böyle-

likle itiraz eden kimse, neye itiraz ettiini bilmez. lahi isimler ise, sade-

ce varl verir ve dolaysyla zikrettiimiz zorunluluk ortaya çkmaz.

Böylece zikrettiimiz hususla bu kiinin itiraz ortadan kalkar.

Nida ve imlemenin genel olduunu belirttik. Öyleyse nida eden de

gende (nida eder). Fakat Hakkn nidas, ancak kendisinde kulun mudu-

luunun bulunduu eye çar tarznda olabilir. Kulun bedbahtina

yol açacak eye çarma ise, Hakkn nidas deildir. Nida, kelam nitcli-

indendir. Öyleyse kulun yapt her fiil, iki duruma ayrlr: Birincisi

kulun mutluluunun bulunduu fiildir. Bu, Hakkn nidasnn kendisine

bititii ksmdr. kincisi ise, kulun muduluunun kendisine bitimedi-

i fiildir. Dolaysyla bu ikinci ksm fiil, hakkn nidasndan meydana

gelmez. Fakat o da Hakkn iradesinden ve yaratmasndan kaynaklanr.

Hâlbuki nidasndan ve eriatnn emrinden kaynaklanmaz. Böyle bir fi-

ilden muduluun dlanmas iki tarzda gerçekleir: Birincisi, kendisine

muduluk veya bedbahtln bitimedii fiildir. kinci ksm ise, kendisi-

ne bedbahdgn bititii fiildir. Bedbahtin kendisine bititii fiil ise,

iki ksma ayrlr: Birinci ksm, sonsuza dein bedbahtln kendisine bi-

titii ksmdr. Bu ksm, irk bedbahddr. kinci ksm ise, bedbaht-

ln sonsuza dein bitimedii ksmdr. Bu ksm, irk olmayan veya

Hakkn nidasmm hiçbir ekilde bulunmad fiildir.

Bu menzil, nida menzilidir, fiiller menzili deildir. Allah izin verir-

se, fiiller menzili dc daha sonra gelecektir. Baz arifler için bu ve kardei

olan menziller, fiiller menziline benzer. Bunun nedeni, niday fiillerde

görmesidir. Bu noktada menzil tek deildir. Aksine nidann bir menzili

olduu kadar fiilin de bir menzili vardr.
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AÇIKLAMA

Nida Harflerinin Anlamlar

Bilmelisin ki, nida, mertebe mertebedir: Her mertebenin belli bir

edat vardr. Buna göre edatlar, hemze (e), ya (ey), heyya (haydi), ey

gibi harflerdir. Bunlarn mertebe bakmndan en yerleik olan, hemze

iken, en uza heyya edatdr. Nidaya bazen tembih elik ederken bazen

etmeyebilir. Nida ‘ey
5
edatyla olduunda, belirsizdir. Dolaysyla uyar

zorunludur. Çünkü nida, bildirmeyi amaçlar ve o çarlann kendisidir.

Bu nedenle ‘ey’ edatna uyar ‘he’si elik etmelidir (eyyu-he). Çünkü

uyar ve ikaz, bildirmek ve tarif demektir. Sonra uyan harfini, çarla-

rm ismi takip eder ki, -bakasnn deil- onun çarld anlalsn.

Çarlann ismi eksik olabilir. Söz gelii ‘ellezi’ ismi- mevsuh isim ola-

bilir. Bu durumda onun slasnn gelmesi gerekir. Sla, maksadn anla-

lmas için, ellezi (ki o) edatn tamamlamak üzere onun nitelenmesi-

dir. Bu sla ile kendisine baland kimse arasnda irtibatn bulunmas

da zorunludur. Bu sayede bu nidayla amaçlanan kiinin o olduu öre-

nilir. Nida edatndan sonra eksik bir isim gelmezse, zikrettiimiz eye

gerek olmaz ve öyle denilir: ‘Ya eyyühe’n-nâsü (ey insanlar).’ Nidaya

‘ey
5 bitimediinde ise, nida çarlann ismine bitiir. Bazen çarlan

nekre (belirsiz isim) olabilir. Buna örnek olarak u ayeti verebiliriz: ‘Ya

hasreten ale’l-ibad (kullara yazk olsun).’
91 Bunun anlam, ‘ey alacak’

demektir. air öyle der:

u afete alr (ya acaba)

Felaketle yüzleri gülecek mi?

Bazen çarlan ve nida edüen kimse, belirli olabilir. Buna örnek

olarak ‘Ey dalar! Onunla ...’92 ayetini verebiliriz. Nidadan sonra gelen

‘ma’, ya lafz veya mana yoluyla, ancak mansup olarak gelebilir. Bu ne-

denle mansup ile ‘ve ku™ kelimesine atf yaplmtr. Burada ‘ve ku594

kelimesinin yerinde nasp olarak atf yaplmtr. Burada kelime merfu

olsa bile, bunun nedeni belli vakitlerde lafzn dikkate alnm olmasdr.

Bu nedenle Ve’t-tayru’ eklinde merfu da okunmutur. Bu fasllardan
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her birinin ilahi hakikatleri vardr. Uzatmaya yol açmasayd, onlar fasl

be asl zikrederdik. Bu nedenle onlar âriflerden sözlerimizi örenecek

kimseler için nida menzilinin içermi olduu ilahi anlamlar için bir uya-

r olarak braktk. Ayn zamanda âlemin parçalarnn birbiriyle irtibatl

olduuna dikkat çekmek amac tar. Bu irtibat, anlamlarn kelimelere

balanmasna ve onlarla irtibad olmasna benzer. Genellikle ‘vav* harfi-

ni nida edatlarndan yapmlardr. Fakat özel bir hal nedeniyle özel bir

hale tahsis etmilerdir. Dier edatlar ise öyle deildir. Böylelikle onu

ata tahsis etmiler ve kendisiyle ölüyü çarmlardr: Vâ-cebelahu! vâ

senedahuP gibi. Melek ölüye azap eder ve ‘öyle idin’ diyerek bulundu-

u yerde onu sktrr. öyle derler: ‘vâ-Zeydahu, vâ-sultanahu.’ Bu ni-

dada, sekte ‘he’sinin kelimenin sonuna getirilmesi gerekir. Çünkü bu

nidada, kendisinden sonra bir eyin söylenmemesi art yoktur. Bu ne-

denle sekte he’si getirilir ve onunla yetinilerek öyle denilir: ‘vâ-

Cebelahu, vâ-hazenahuP Baka bir eye gerek yoktur.
£Ey Zeyd’ dedi-

inde ve at nidasndan baka bir nida harfiyle kendisini çardnda,
onu çarman gerektiren sebebi de zikretmen gerekir ve bunun için

öyle dersin: ‘Ey dalar! Onunla ...
595

‘Ey iman edenler, sözlerinizi yerine

getirin™ ‘Ey insanlar, takva sahibi olun.”7 Öyleyse sekte ‘he’si ancak at
nidasnda getirilir.

Dümü nidaya gelirsek, bu tarz nida ile sözü kolaylatrmay kas-

tederler. Bu sayede, hazfedilen kelime sayesinde, kendisini sürade mak-

sada ulatrmak için çarlann ii kolaylatrlr. Çünkü terhim (kelime-

nin düülmesi), kolaylatrma demektir. Güzel mauku nitelerken söy-

lenen, ‘rahimü’d-delal’ bu ifadeden türetilmitir. Yani, o kolaydr. Ko-

laylatrlan için terhim, çarlann isminin sonunun düülmesidir. Ad
Haris olan birisine öyle nida edersin: Haru, gel! Kolaylatrma amacy-

la kelimenin son harfi düülmütür.

Bilinmelidir ki isimler ve isimlerin isimleri, iki ksmdr: rabl olan,

mebni olan. Amillerin bana gelmesiyle son harfi deien isme irabl

isim denilir. rab, deidrmek demektir. öyle denilir: ‘A’rabat

mi‘dctü’r-racül (adamn midesi deiti). Bazen bu isim bir halden bir

hale deimeyi anlatr. Bu, irabl diye isimlendirilmesi yönüyle kelime-

nin kökeninin baz yönleridir. Mebni ise, lafznn tek bir nitelik üzerin-

de kald her fiil ismi veya dier kelimelerdir. rabl da deimeyi sa-

layan amiller bu kelimenin bana geldiklerinde bir etki yapmazlar. Bu
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nedenle de, bina kelimesinden türetilerek, deimeyi kabul etmedii ve

sabit olduu için ‘mebni’ diye isimlendirilmilerdir. Mebniliin zat ol-

mas yönünden ve sürekli olarak ilahln O’nun adna sabit olmas yö-

nünden lah’a ait sübûtî nitelikte bir yönü vardr. rabl olan ise, ilahi

mârifederde ‘her gün O bir itedir
m

ayetiyle irtibatldr. Bu konuda baka

bir ayet ise ‘sizin de hesabnz ele alacaz’99
ayetidir. te bu, mebni ile

irabl arasndaki farktr. smin son harfi dütüünde, irab kelimenin ka-

lan son harfine geçer. öyle dersin: ‘Ya Haru (harisü)’. Burada ra harfi

daha önce kesre iken, düen harfin harekesi kendisine geçmi ve ötreli

okunmutur. Bu sayede dinleyici, isimden bir harfin dütüünü anlar.

Çarlan kii de, ismi Haris ise kendi adnn çarldn bilir. Belki de

‘se’ dütüünde, ‘ben deilim’ diyecektir. Se harfinin harekesi (ötre) ra

harfine aktarldnda ise, kast edilenin kendisi olduunu anlayacaktr.

Ayn ekilde, kul ilahi bir isimle çarldnda, belki de içinden bu isme

layk olduunu düünecektir. Böylelikle onun kulluk nitelii, kulun

kendisiyle çarld bu isme geçecektir. Böylelikle kul, kast edilenin kul

olmas yönünden kendisi olduunu anlar. Çünkü nitelik kendisine elik

etmektedir. Bu durum, (hareke) aktarldnda böyledir. smin düen

harfinin harekesi kalan harfe aktarlmadnda ve bulunduu hal üzere

brakldnda ise, bu durumda baka bir kast vardr. Bu, herhangi bir

yaratlmn baka bir yaratlmta etkisi olmasn diye, her hakk kendi

hakikati üzerinde brakmak demektir. Bu sayede, ihsan sadece Allah’a

ait kalsn diye, herhangi bir yaratlmn bakas üzerinde bir ihsan (hi-

lat) olmasn istenir. Çünkü (Harisu ismindeki se harfinin) ötresi, onun

elbisesi demektir. Kolaylatrma yöntemi gerei, bu hareke ra harfine

verildiinde ise, bir varlk baka bir varla giysisini vermi demektir.

Belki de hilat verilen harf, kendisine kulluk ve onu övmek için bunu

ona vermitir. Gerçekte elbise, se harfine deil, konuan ve çaran

kimseye aittir. Öyleyse nida eden, varln ortadan kaldrdnda, daha

önce se harfine ait olan ötreyi ra harfine vermitir. Bu durum, vefat er-

mesiyle kutupluk ve imamlk hilatinin o makama yerleen kimseye ve-

rilmesine benzer. Burada da, o kiiyi bu makama yerletiren, Allah’tr,

yoksa vefat etmi olan imam deildir!

Böylelikle bu menzilde bildiimiz baz srlar sana açklam olduk.

Bu sayede, talibin dikkatini -Allah’n izniyle- menzilin içerdiklerine

çekmi olduk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ YETM ALTINCI BÖLÜM
Muhammedi Makamdan, Havuz Menzili ve Srlarnn

Bilinmesi

Havuz suyun kirle nitelenme menzili

Bunlar beere özgü ilimlerdir

Kaynakta su duru, kir yok onda

Kuyu içindeki kirleri izhar eder durur

Bulankln nedenifikrin neticesi olmak

Aradn bilgi.fikrin ulaamad olsun

Hayal ona gelince onu fikir ile snrlar

Cesetler ve suretler âleminde

Fikir onlarn suretlerinden, bazen duru yapar

Fakat zarardan da masum deil

O’nufikirle deil zikirle ara, elde edersin

‘Baka’nm aibesinden saf ve münezzeh olarak

Ey samimi dost, Allah senin basiretini nurlandrsn ve gidiatn

güzelletirsin! Bilmelisin ki, bilgiler iki ksma ayrlr: Bir ksm verili

ilimlerdir. Bu ksm, ‘üzerlerinden yiyecekler’
100 ayetinde belirtilir. Bun-

lar,
‘
Allah’tan korkun, O size öretir’

101 ayetinde belirtildii gibi, takvann

neticesi olan ilimlerdir. Baka bir ayette ise
‘

Allah’tan korkarsanz, sizin

için bir furkan yaratr5102 buyrulmutur. Baka bir ayette ise
‘Rahman

,

Kuran ’t öretti

’

m
denilir. Bilgilerin bir ksm ise kazanlmtr. ‘Ayaklar-

nn altndan yerlerdi*
104 ayetinde de bu tür ilimlere iaret vardr. Burada

Allah, onlarn çalmasna, gayretine iaret etmektedir. Söz konusu kim-

seler, ölçülü giden kimselerdir. ‘Ayaklarnn’ kelimesindeki zamiri,

‘üzerlerinden yiyen’
105 kimselere döner. Onlar, Allah’n kitabnn ve ‘ken-

dilerine indirilen eylerin’'
1* (hükümlerini) uygulayanlardr. Onlar, iyilik-

lere koan kimselerdir. ‘Onlar iyiliklere koanlardr*107 Bu balamda bir

ksm iyiliklere koar, bir ksm, erilmiken kitab dorultur. Çünkü
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daha önce doru iken bilginlerin tevili onu eriltebilir. Böylece Allah’n

raz olduu ileri yerine getirme imkân verdii birisi gelir ve kitab

dorultur. Baka bir ifadeyle, tevilinden ve fikir gücüyle kitap üzerinde

çalmaktan onu uzak tutar. Böyle birisi, Rabbine ibadetini yerine geti-

rir, kitabn içerdii sözlerdeki muradn ve maddelerden soyut anlamla-

rn bilgisini Allah’tan örenmek ister. Allah da katksz bir bilgi kendi-

sine verir. Allah teala öyle buyurur:
‘Onun tevilini ancak Allah ve bilgide

derinlemi olanlar bilir.”
08 Allah onlara bu indirilmi ve iaredenmi aye-

tin tevilinin ne olduunu ve ona yerletirmi olduu anlamlar -fikir gü-

cünü kullanmakszu- öretir. Çünkü fikir gücü, kimse adna, hatadan

korunmu deildir. Bu nedenle AUah ‘
Bilgide derinleenler... Rabbimiz

kalbimizi saptrma, derler
’ 109

buyurdu. Yani indirdiin ayeller hakknda

fikir gücüyle saptrma. ‘Bize hidayet ettikten sonra.
,,l°

Bize indirilenlerin

bilgisini senden aldktan sonra, ‘bize senin katndan rahmet ver, sen el-

Vehhab’sn/,,u Böylelikle Allah’tan -kazamn yoluyla deil- vergi ve ba
yoluyla bilgi isterler. Bu nedenle zamirin üzerlerinden yiyenlere döndü-

ünü belirttik. Allah ‘ayaklarnn altndan da’ der. Bunlar bir ümmettir.

Bir ksm, dengeli gidenlerdir. Onlar, (bilgiyi elde etmek için) çalan-

lardr. Baka bir ifadeyle onlar, Allah'n kitabn tevil eden ve kendisine

inmi olduu amel ile dorultmayanlardr. Söz konusu kimseler, onu

alrken edepli davranmazlar. Bunlar iki ksma ayrlr: Az bir ksm, bu

konuda dengelidir. Bu ksm. Hakka yakn olan gruptur. Bu kesim, te-

vilinde -kesin olarak deil- muvafakat yoluyla hakikate ulaabilir. Çün-

kü Allah’n indirdii bir vahiyde neyi kast ettii tam olarak ancak vehbi

yoldan örenilebilir. Vehbi yol, Hakkn kulun srrna -ki sr Hak ile ku-

lu arasndadr- kendisiyle konutuu ilahi bildirim yoludur. Bu konuda

ölçülü olmayp da tevilde derinleenler vardr. Öyle ki, indirilmi lafz

ile anlam arasnda hiçbir iliki brakmayacak hale gelir. Ya da lafz te-

bih anlamyla benimser ve bu konunun bilgisini Allah’a brakmaz. Bun-

lar, haklarnda Allah’n ‘Onlarn çou ise. . . ne kötüdür yaptklar’“2 dedii

kimselerdir. Bundan daha büyük bir kötülük olabilir mi? Bunlar, ikinci

ksmdr:

Hz. Peygamber -ki o getirdiiyle birlikte bize rahmet olarak gön-

derilmitir- bu durumu görüp de çounlua bu rahmetin ulamadm
da görmütür. Bunun nedeni ise, onlarn iki yolda tevile kalkm ol-

malardr. Bunlar, tebih veya lafzn anlamndan büsbütün uzaklam
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tevildir. Bu nedenle Hz. Peygamber tebli edip etmemede hayrete

dümü ve unu örenene kadar çekinmitir: Acaba Rabbi bunu kendi-

sine farz klm mdr, yoksa klmam mdr? Bunun üzerine Allah u
ayeti indirmitir: ‘Ey peygamber! Sen Rabbinden sana indirilmi olan tebli

et.
5113 Ona öyle denilmitir: ‘Senin görevin ancak tebli etmektir.’

114 Baka

bir ayette ise
cOnlar hidayete erdirmek senin iin deildir

5115
denilir. Baka

bir ifadeyle onlardan meydana gelecek iyilik veya kötülükte peygambe-

rin görevi insanlar hidayete erdirmek deildir. Baka bir ayette kendi-

sine öyle denilmitir: ‘Sen sevdiklerine hidayet edemezsin, fakat Allah di-

lediine hidayet eder.’"
6

Böylelikle Hz. Peygamber unu örenmitir:

Ondan istenilen ey, sadece tebli etmesidir. Bunun üzerine tebli et-

mi, tebli etmesi emredilenlerden hiçbir eyi kesinlikle giziememitir.

Çünkü peygamber, Rabbinden aktard ve kendisine tebli etmesi em-

redilen hususlar bildirirken kesinlikle masum ve korunmutur. Kendi-,

sine özgü olan hususlar ise, kendi düüncesine kalmtr. Öyleyse ayetin

anlam -(iar yorumla deil) tefsir olarak- öyle olmaldr: ‘Ve ayaklar-

nn altndan...’ Baz ümmetler vardr onlarn bir ksm ölçülüdür. Ço-

unun yapt ise ne kötüdür. Bu nedenle Allah peygamberine öyle

demitir: ‘Yeryüzündeki kimselerin çouna uyarsan, seni Allah’m yolundan

saptrrlar.’
117 Baka bir ayette ise öyle denilir:

‘Onlarn bilgisi pek az-

dr.’
118

Binaenaleyh bilgilerin en üstünü kulun vehbi yoldan elde ettiidir.

Gerçi bu tarz bilgiyi, verildii kimsenin istidad meru ve temiz amel-

lerle bezenmesiyle talep eder. Fakat bu durum bu tarz bilginin gerçek-

lemesinde bir art deildir ve bu nedenle bu bilgi çalmann etkisin-

den uzaktr. Çünkü baz nebiler, nebilii kabul etmek için istidatl ol-

malarn salayan meru bir amele sahip deilken, nebi olmulardr. Ba-

zlar ise, meru bir amele sahipti ve bu durum istidadn ta kendisidir.

Belki de bilgisi olmayan insan öyle zannedecektir: stidat olmasayd,

nebilik gerçeklemeyecekti. Bu durumda nebiliin kazanlan bir ey ol-

duunu zannedecektir. Hâlbuki nebilik, gerçekte, ilahi bir tahsistir. Al-

lah onu diledii kullarna verir. Verdii kiinin eriat hakknda veya

baka bir konuda bilgisi olmayabilir. Söz konusu kii, kim olduunu ve

gerçekte durumu bilmeyebilir. stidat bu bilgiyi meydana getirseydi, hiç

kukusuz bu durum nebilerde bulunurdu. Hâlbuki i böyle gerçekle-

memitir. Çünkü nebilik, kazanlm deildir ve bu konuda Allah ehlin-
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den olan keif sahipleri arasnda bir görü ayrl yoktur. Bununla bir-

likte fikir mensubu aklclar arasnda görü ayrl vardr. Bu durum

bize göre fikir gücünün bazen doruya ulatrrken bazen yanltt

hakkndaki en güçlü delilimizdir. Fakat bu gücün hatas, dorusundan

daha fazladr. Çünkü onun kendisinde durduu bir snr vardr. Öyley-

se fikir gücü her ne zaman kendi snrnda durursa, zorunlu olarak isa-

bet ederken snrn aarak baz kullara verilmi olan baka bir gücün

alanna tatnda, bazen hata ederken bazen isabet edebilir. Allah bizi

ve sizi fikir gücünün yanlglarndan korusun. Bizi ihsanyla zikreden ve

zikredilenlerden etsin. O’ndan baka Rab yoktdr.

Biraz önce zikrettiimiz hususla ilgili bir iirimiz vardr. Bu iiri al-

t yüz bir senesinde Musul ehrinden bir kardeime yazmtm. iir, ne-

biliin Allah’n bir tahsisi -ki bu nedenle ona kir bulamaz- olduuyla

ilgilidir.

Dikkat ediniz
,
rcsullük berzah âleminden

Sahibi yumuakla muhtaç deildir

Yaps güçlerini verdiinde

Oullar kendisini güçleriyle alglar

Tahsis onun niteliidir

Eariler de buna delil bulmu

Hakikat bu, gizli deil

Felsefe kitaplarnn ne dediini bir yana brak

Bu uzun bir iirdir. Fakat konumuzla ilgili hususlar özedcdik. Bi-

linmelidir ki, kirlerin zuhur nedeni, suyun yerlemesi ve kendi yerinin

ve mevzisinin dnda bir yerde hareketin verdii (yorgunluktan) din-

lenmek istemesidir. Bu nedenle bu durumu havuz ile ilgili olarak yaz-

dk. Çünkü havuzda su yerleir ve dinginleir. Daha önce bunu bir ga-

zelin nesih bölümünde söylemitik. Sevilenin kendiliindeki nezihiiini

niteliyordum.

Yad ediim herkes yola çkt

Beer mertebelerinden tanarak
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Sal katr korkusuyla

Havuzdaki kirle

Burada unu anlatmak istedim: Bu nitelikteki birisi âk olduun-

da, mauk onun üzerinde hüküm sahibidir. Onu kendisine çeker, elbi-

selerinden ona giydirir. Böylelikle, sevilen bilgi ise, onu doa âleminin

gerektirmi olduu benzerlik (kuku) kirlerinden temizler. Sevilen amel

ise, onu kukululardan ve haram kirlerinden temizler. Ya da sevilen

maddelerden soyut ruh ise, doal ehvetlerden temizler. Sevilen melek

ise, beeri arzulardan temizler. Fakat sevilen Allah ise, seveni Allah’n

dndaki her eyden temizler. Öyleyse dürüst âk, sevgilinin niteliine

intikal eden kimsedir, yoksa sevgilisini kendi niteliine indiren kimse

deildir. Baknz! Hak bizi sevdiinde, bize uygun olan ve an yüce

Hakkn kendilerinden münezzeh olduu gizli lütuflaryla bize inmitir.

Bu balamda Hak, kendisiyle konumay arzulayarak evine gittiimizde

bizden dolay sevinmitir. Kendisinden yüz çevirme halinden sonra,

tövbe etmemiz ve kendisine dönmemiz nedeniyle ‘ferahlar.’ Delikanlda

delikanllk taknl olmay nedeniyle de -ki o delikanllnn otori-

tesinin hükmü altndadr- aknlkla nitelenir. Bununla birlikte delikan-

lda taknln olmay, Allah’n kendisini raz olduu ilere ulatrma-

sndan kaymaklanr. Acktmzda, susuz kaldmzda ve hastaland-

mzda ise bizim yerimizi almtr. Allah, bir kulu acktnda kendisini

evimize gelen konuk yerine koymutur. Bu nedenle dier kullara Allah

öyle der: ‘Acktm, beni doyurmadn.’ Baka bir kulu susadnda ise,

Allah baka bir kuluna öyle diyecektir: ‘Susadm, beni içirmedin.’ Ba-

ka bir kulu hastalandnda ise, baka bir kuluna öyle der: ‘Hastalan-

dm, beni ziyaret etmedin.’ Bütün bu kullar bu ifadelerin anlamm ken-

disine sorduklarnda ise, onlara öyle diyecektir: ‘Falan kulum hasta-

lanmt, onu ziyaret etseydiniz, beni onun yannda bulacaktnz. Falan

kulum ackmt, onu doyursaydnz, onu benim katmda bulacaktnz.

Falan kulum susad, ona su verseydiniz, onu benim katmda bulacakt-

nz.’ Rivayet dorudur. te Hakkn bize (ait niteliklere ve fiillere) in-

mi olmas, sevginin neticelerindendir. Bu nedenle öyle dedik: Sevgide

dürüstlük, sevcü sevilenin özeliiyle nitelenmesini salar. Ayn ekilde

Rabbini sevdii iddiasnda dürüst olan kul da, O’rnn isimleriyle

ahiaklanr. Bu balamda kul, Allah’tan bakasna muhtaç olmamak, Al-
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lah ile aziz olma, Allah’n eliyle verme, Allah’n gözüyle koruma özelli-

iyle ahlaklanr. Bilginler Allah’n ahlakyla ahlaklanmay bilirler ve bu

konuda kitaplar yazmlardr. Çünkü Allah’ sevdiklerinde, kendilerine

layk olduu tarzda, O’nun nitelikleriyle nitelenmilerdir.

Sonra konumuza dönerek öyle deriz: ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr .*119 Bilinenlerin hakikatleriyle ortaya çkp bulunduklar hal

üzere idrak edilmelerini salayan bilgi, kukunun bulunmad sahih

bilgi ve tam idrak diye isimlendirilir. Bilinenin varlk veya yokluk veya

olumlama veya olumsuzlama kesif veya lâtif, Rab veya merbub, harf

veya mana, cisim veya ruh, bileik veya basit veya bileikliin meydana

getirdii bir ey, nispet veya nitelik veya nitelenen olmas birdir. Bu

zikrettiklerimizden herhangi bir ey kendi zatnda bilgiye görünmeyip

de baka bir surette bilgiye görünebilir. Bu balamda yokluk bilgi için

varlk suretinde -veya bunun tersi- gözükebilir. Olumsuzlama ispat su-

retinde -veya bunun tersi- gözükebilir. Latif olan kesifin suretinde -veya

bunun tersi- gözükebilir. Rab merbubun niteliiyle ve merbub Rabbin

niteliiyle gözükebilir. Anlamlar cisimlerin suretlerinde gözükebilir.

Banlara örnek olarak, bilginin süt suretinde, dinde sebatkârhn ba
suretinde, imann halat suretinde, slam’n direk suretinde, amellerin

güzel veya çirkin insanlarn suretlerinde gözükmesini verebiliriz. Bu du-

rum, bu ise, bilgiye ilien kirdir. Böylelikle bu durumun kendisine gö-

züktüü kimse, kendisini bu suretten surette ortaya çkan anlama ta-

yacak ilahi bir güce muhtaçtr. Böylelikle kii yorulur. Bunun nedeni,

hayal mertebesi, temessül ve müfekkire gücüdür. Onun asl ise, bu do-

al cisimdir ve o bu menzilde havuz diye isimlendirilen eydir. Bu ha-

vuzun dibi, hayal hâzinesidir. Dinde yerlemi havuz suyunun kirlilii

ise, hayalin vc tahayyülün kendi suretinden çkartm olduu eylerdir.

Böylelikle bakan insan, gördüü ey nedeniyle (gerçei) kartrr ve bu

sureti hangi anlamn giymi olduunu bilemez. Bunun üzerine hayrete

düer, hiçbir zaman kesin bir kanaate ulaamaz. Onun ulaaca nihai

ey, ancak ‘muvafakat’ tarzdr. Söz konusu kii, Allah’n haber vermesi

olmadkça, isabet edip etmedii hakknda da kesin bir inanca sahip de-

ildir. Nitekim Ebu Bekir bu makamda bulunduunda, rüya tabir et-

mek istemi ve Hz. Peygamber de rüya tabir etmesini emretmitir. Rü-

yay tabir ettiinde ise, Hz. Peygambere doru tabir edip etmediini

sormu, Hz. Peygamber ise öyle demitir: Ksmen doru tabir ettin.
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ksmen yanl/ Hâlbuki Ebu Bekir bu tabirde neyi yanl neyi doru

yapan kesin olarak örenememitir. Bu nedenle öyle dedik: ‘Böyle

bir durumda doruya ulaan kimse, isabet ettii hususta kesin kanaate

sahip deildir/ Bu nedenle ârifler yanlm ve bilgiyi sadece vehbî yolla

Allah’tan almay kabul etmilerdir. Bunun velilerdeki yolu, fikir deil,

zikirdir. Öyleyse anlamlar soyut olarak verilir de bilinenler onlar için

kendi zatlaryla suretlerinde -ki onlar da bu suretlerin hakikatleridir- or-

taya çkarlarsa, maksat gerçeklemitir. Hak bilinenleri onlara zikir ve

bu talep esnasnda suretlerinden baka suretlerde gösterir ve onlarn

zatlarn perdelerse, (onlara) bu surederin ardna geçebilecekleri bir nur

ve güç verilir. Ardnda olan, bu suret ile amaçlanan ve bu surede snr-

lanan eydir. Öyleyse onun müahede ettii, sürekli olarak anlamlardr

ve maksat da onlardr. O, lafzlar ve ibareler âleminde nass veya tevili

veya belirsizlii olmayan muhkem konumundadr. Dieri ise, farkl an-

lamlar tayabilen zahirler konumundadr. Aranran kimse, onlarla ko-

nuann maksadn onlardan anlamaz.

Bilmelisin ki, bu ilimleri Allah kendi surederinden baka surederde

kuluna verip de onlarla neyi kast ettiini kendisine bildirirse, (örendi-

i) suretten o eyin hakikatini de örenmi olur. Çünkü o suyu idrak

etmitir ve havuzun dibinde bulunan ve suya karan kiri de idrak et-

mitir. Bakann gözünde o kirin renginin bulunmas gerekir. Bu renk,

sar veya krmz veya herhangi bir renk olabilir. Böylelikle suyu krmz
veya san veya dier bir renkte görür. Bu nedenle, kendisine marifet ve

ariften sorulduunda Cüneyd öyle demitir: ‘Kabn rengi içindekinin

rengidir.’ Su bu rengi kabul edince, gözde renk ve renklenenden bileik

olarak bulunmutur. Gerçekte ise baka bir eydir. Böylelikle su bilinir

ve bu rengin kabm rengi olduu da bilinir. Her nerede gerçekleirlerse

gerçeklesinler, ilahi tecelliler de böyledir. Arife gelirsek, arif onlar sü-

rekli olarak idrak eder. Tecelli onun adna sürekli olduu gibi onun

nezdinde ayrlk da süreklidir. Böylelikle kimin tecelli ettiini ve niçin

tecelli ettiini bilir. Nasl tecelli ettii sorusu(’nun cevabn bilmek) ise,

âleme deil, Allah’a aittir. Tecellinin keyfiyetini ne bir melek ne pey-

gamber bilebilir. Çünkü bu da Hakkn özelliklerinden biridir. Çünkü

zat, gerçekte bilinmeyendir. Öyleyse O’nu mazharlardaki tecellisinin

keyfiyeti de, Allah’n yaratt herhangi bir kimse tarafndan bilinmez

ve idrak edilmez. te bu, bakasn meydana getirmeyen bügidir ve
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nesli kesilmitir, ard yoktur. Bunun dndaki bilgiler ise, bazen ~

incelendiklerinde- baka bir bilgiyi meydana getirebilirler. Ancak da

böyle olabilir ve yaygn olan budur, hatta insanlarn elindeki bilgidir.

Çünkü öncülleri ve onlardan sonuç verenler ile vermeyenleri, öncüller

arasndaki orta terimi bilmen gerekir. Bunu örendikten sonra, bu özel

bileimin verdii bilgiyi örenebilirsin. Bilgilerde meydana gelen bu

durum, canl ve bitkilerde gerçekleen üremenin (tenasül) benzeridir.

Baka bir ifadeyle bu, anlamlarn üremesidir. Bu nedenle anlamlar be-

densel suretleri kabul etmitir. Çünkü cisimler, üreme yeridir.

öyle diyebilirsin: Bilgilerden meydana gelen ey, netice vermez.

Öyleyse onun suretleri kabul etmemesi gerekir. öyle deriz: O sureti

kendisini meydana getiren bir öncülün neticesi olmak yönünden kabul

etmitir. Kendiliinde ise, sonuçsuzdur ve kesinlikle netice vermez. Bu

yönüyle o, bir bakasndan domu olsa bile, kendisi bir ey dourma-

yan'ksr hayvana benzer. Çünkü o, ksr olmasn gerektiren bir nitelik-

tedir. Bu nedenle Hak, kendisini her iki durumdan tenzih etmek üzere,

öyle buyurmutur: ‘Dourmad ve dorulmad.’120 Bu zatn tenzihidir.

Zat ise herhangi bir eyle ilgili olmad gibi herhangi bir ey de kendi-

sine ilimez. Netice ise, ancak mertebede ortaya çkm ve var olmutur.

Rab merbubu talep etmi, kadir güç yetirileni talep etmitir. öyle di-

yebilirsin: ‘Dourmad ve dorulmad 5,21
ayetinde durum belirttiim gibi

ise, mazharlar olmamaldr. Halbuki onlar, mevcuttur. Ne diyeceksin?’

öyle deriz: Mazharlar, zata deil, mertebeye aittir. Öyleyse Allah’a an-

cak ilah olmas yönünden ibadet edilir ve isimleriyle ahlaklandr. simle-

riyle ahlaklanmak, O’na ibadet etmek demektir. Mazharlarnda ve maz-

harlarmdan ise. O, ancak ilah olarak anlailr. Bunu bilmelisin! Mazhar-

lar zat, ‘zat
5 olmak yönünden izhar etmi ise, bilmilerdir. Bilmiler ise,

onu ihata etmilerdir. hata etmi iseler, zat snrlanm, snrlanm ise,

münhasr olmu, münhasr olmu ise, sahiplenilmi ve mülk olmutur.

Hakkn zat ise böyle bir eyden münezzeh ve mütealdir. Böylelikle u-
nu örendik: Mazharn kendisiyle ilgili olmas yönüyle bilinebilecek zat

ile bu mazharlar arasmda bilginin herhangi bir nispeti yoktur. Allah’

bilenlerin nefislerinde böyle bir bilgi gerçeklemeyince -ki Allah bundan

münezzehtir-, zatn bu mazharlarla ilikisinin bilinmesi daha da güçtür.

öyle diyebilirsin: Nispet tektir, fakat iki yönü vardr. Zat cihetinden

bir yönü, mazhar cihetinden bir yönü. öyle deriz: ki göreli arasndaki
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nispetin tek olduu hususunda gerçek, zannettiin gibi deildir. Çünkü

çocuun babayla olan ilikisi* oulluk ilikisidir ve oulluk edilgenliktir.

Babann oulla ilikisi ise, babalktr ve o etkinlik nispetidir. Edilgen

nerede, etken nerede? Öyleyse nispet tek olmad gibi iki ucu da yok-

tur. Çünkü nispet, bölünmeyi kabul etmez. Kast ettiim bu özel nispet-

tir. Bu, kendi hayalinde (aklnla deil) nispete ait saydn yöndür. Bu

yön, senin zikrettiin yöndür. Çünkü bir ey için olan iki yön, o eyin

bölünmesini ifade eder. Anlam ise bölünmez, çünkü bileik deildir.

Havuzlara benzetilen bu bilginin meydana getirdii, Hakkn sadr (gö-

üs) yönünden konumasndan ibarettir. O, sana kullarna çkman em-

rettiinde, Hakkn seninle sadrnda konumasdr. Allah, peygamber

isen tebli etmek, varisi isen sabit durmak üzere kullarna çkmay em-

reder. O’ndan sana dönük bu münacat, ancak sende meydana gelebilir,

bakasnda deil. Öyleyse sen kendinden O’nu tanrsn, bakasndan

deil! Çünkü sen, en yakn perdesin ve O’nun üzerine çekilmi örtüsün.

Örtü ve perde olman bakmndan O’nu snrlarsn. Öyleyse O’nu bu

mertebede bilmen, O’nu bilmekten acizliin ta kendisidir. stersen

‘O’nu bilmemek’ de diyebilirsin. Burada bilgisizlik derken bilginin ol-

may kast etmekteyiz. Baka ise, sana göre, daha uzak perdedir. Çün-

kü Allah kendisini ancak sana yakn olmakla nitelemitir. Ayn ekilde,

Hakkn bakaya yaknl da, o bakann sana yaknl gibidir. Böyle-

likle onun sana yaknlkla nitelenmesi, kendisini senden bilmeyi kast et-

tiinde, senden bakasna kyasla daha uzaktr. Nitekim sen de baka-

sndan O’nu bilmek istediinde ayn durumdasn. Nitekim Allah öyle

buyurur: ‘Biz ona ah damarndan daha yaknz nn Burada Allah, eyaya

yaknhm dile getirmi, eyaya yaknlnn keyfiyetinin bilinebilmesini

ise reddetmitir. Allah teala öyle buyurur:
‘

Biz ona sizden daha yaknz,

fakat siz görmezsiniz.’
133 Bu ifade, kalp ve ba gözünü içerecek ekilde

geneldir. Gözün idraki içte (bâtn) gerçeklemesi, basiret diye isimlen-

dirilir. Bu esnada zat tek iken mertebeler deimitir. Böylelikle görme

duyulurun görülmesinde ‘basar (ba göz)’ diye isimlendirilirken anlam-

larn idrak edilmesinde ise basiret diye isimlendirilir. Her ikisinde de id-

rak eden, ayn kiidir.

Ahirct diyarndaki havuzda içenlerin says kadar pek çok kâse bu-

lunacaktr. Kaptaki su ise, ekil ve renk yönünden kabn suretine göre-

dir. Buradan kesin olarak unu örendik: Allah’ bilmemiz, kendi isti-
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dadn, teorik gücün ve kendinde bulunduun duruma göre deiir. Öy-

leyse iki kii, hiçbir zaman Allah hakkndaki bilgide bütün yönlerden

ayn noktada bir araya gelemez. Çünkü iki kiide hiçbir zaman tek bir

mizaç bir araya gelmez ve bu doru deildir. Çünkü her birinin varl-

nn sabit olabilmesi için, her iki kiide farkll salayan bir özellik bu-

lunmaldr. Böyle olmasayd, onlarn iki kii olmas mümkün olmazd.

Öyleyse herkes Hak’tan ancak kendisini bilmitir. Kendisine tecelli eden

kimse ona yapt eyi yaptnda -kukusuz amelinin kendisine döndü-

ü sabittir-, Allah’a bu amelden herhangi bir ey ulamayacaktr. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘te bunlar sizin amellerinizdir. Size döndü-

rüleceklerdir. Allah, kendilerini salam yaptnz ve asllarna (iman ve

niyet) itina gösterdiiniz ölçüde, size amellerinizden elbiseler giydirir.’

Her kim ipek veya pamuk veya baka (kötü) bir elbise giyerse, sadece

kendisini knamaldr. Onu giydireni deil, kendini kanamaldr! Sen

kendi elbiseni giymisindir.

öyle diyebilirsin: ‘Allah’a bu amelden hiçbir ey ulamayacaktr

diye nasl dersin?’ Hâlbuki Allah ‘Sizden takva Allah’a ular’ 12'' buyurur.’

Bilmelisin ki: Burada Hakkn katma ulamann veya ulamamamn zik-

redilmesi, yaratklarn amellerinden herhangi bir eyin Allah’a ulama-

mas demektir. Allah söz konusu amellerle kendilerini yükümlü tutmu-

tur ve bu amelleri yerine getirerek onlarla süslenirler. Allah bu amele

muhtaç deildir ve bundan dolay sahip olmad bir özellik ortaya

çkmaz. Fakat takva Allah’a ular. Takva, size kendisini siper edinmeyi

emrettii takvann derecelerinde ve menzillerinde O’nu siper edinmek

demektir. Kukusuz Allah öyle buyurmutur: ‘Ateten™* saknn. Baka

bir ayette ise
‘
Allah’tan akrm' 116

buyrulur. Baka bir ayette ise
‘

Kendini-

zi ve ailenizi saknn’127
denilir. Takva O’na ular’ demek, Allah onu

senden alr ve seni ereflendirmek amacyla kendi eliyle onu sana giydi-

rir demektir. Çünkü burada vasta olmakszn seni giydirmitir, hâlbuki

takva sahibi olmayan ise, ayn elbiseyi -Hakkn elinden olmadan- giyer.

Giyilen elbisenin deerli veya deersiz bir elbise olmas durumu dei-

tirmez ve bu durum sana döner. Çünkü senden ancak O’na verdiin ey

sana ular. Takva bunu da içerse bile, Allah takva sahibi olmayandan

herhangi bir ey almaz. Bu nedenle, kullarn takvasnn ulat kimse

olarak kendisini nitelemitir. Allah takvann kendisine ulaacam be-

lirtmitir. Kurbann kam ve eti ise, kendisine ulamaz. sabet tesadüf
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yoluyla -kastla deil- gerçekleirse, ulama yaratlma izafe edilir.

Çünkü Allah, bilinmekten münezzehtir ye bilindii yönden kendisine

yönelinebilir. Fakat tesadüf yoluyla ulalabilir. Hak ise, eyay tesadüf

yoluyla bilmekten münezzehtir. Aksi halde eya hakkmdaki bilgisi, te-

sadüfi olurdu. Takva sahibinden takva Allah’a ular ve takva sahibi de

Allah’n önünde durur, zatn O’nun önünde kendisine yapaca iler

için teslim eder. Bu durumda Hak, takva sahibine bilgi elbiseleri giydi-

rir. Bu bilginin bir özellii, vermenin bütün tarzlaryla Allah’tan kul

adna meydana gelmi olmasdr. Öyle ki bilgiyi alan herkes, ondan bir

pay alr. Bir ksm onu cömertlik elinden alr. Bir ksm ise cûd elinden

alr. Bir ksm bilgiyi seha elinden alr. Bir ksm bilgiyi minnet ve ihsan

dinden alr. Ancak (kendisi muhtaç iken sahip olduunu bakasna ve-

ren anlamndaki) îsar elinden almak söz konusu deildir. Çünkü îsar’n

ilahi mertebede eli yoktur. Çünkü Allah muhtaç olarak vermez. Fakat

ilahi isimler oluun varlnda eserlerini ve hükümlerini görmek isteyin-

ce, onlarn vermelerinin kendilerinden alnmasua muhtaçlklarndan

kaynakland zannedilir ve buradan bir îsar kokusu yaydr ki bu doru

deildir. Kukusuz, Allah’n basiretlerini körelttii bir grup böyle bir

zanna dümütür. Bu nedenle arifler, isimlerle ahlaklanrken bütün

verme türleriyle nitelenmiler, fakat ‘îsar’ ile ahiaklanmamlardr. Çün-

kü onlar bu konuda emanetçilerdir. Onlar bakasn tercih etmezler.

Çünkü gerçek îsar -mecazî olan deil- onlarn nezdinde düünülemez.

Arif ise ‘sana verdim’ demez. Çünkü iki kii vermede iki kii ortak ol-

maz. Bu nedenle tekil gelir ve çoul gelmez. Bu konuda çoul, hitapta-

ki geniliktir. Gerçek ise söylediimizdir. Bu menzil hakknda konu-

mak geni vakit ister ki bizim vaktimiz ona yetmez. ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr.’

' Havuz menzilleri ve srlar

Bilgi mertebeleri ve nurlardr

O öyle bir bilgidendir ki

Ezelden beri duruluu kirlerle karmtr

Onun yeri dürdüü doadr

Dip tortularyla birlikte ona iliir
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K YÜZ YETM YEDNC BÖLÜM
Musevî Makam'dan Yalanlama ve Cimriliin Bilinmesi

ve Srlar

Bilgi ikidir: suretlerdeki din ilmi

Beerde ruhlardan ortaya çkar o

Tahkike bah Hak bilgisi, onu destekler

Allah'm ayet ve surelere koyduu eyler

Bakan ve parlak her gözden

Lam haberde Fe’ye bakar

Bu yedili nurlarm menzilleridir

Bei hunnes’tir, güne ve aydan baka

Gayb’deki her ey onlardan zuhur eder

Her menzil kendi kadrince koar

Kitabn getirdii nitelikler

Akl ve fikir mecali üzerinde mukaddestir

Hiçbir eyin benzemedii kimseyi nasl idrak ede

?

Bilgiyi duyudan ve teorik aratrmadan alan kimse

Allah’ bilmek O’nu bilmemenin ta kendisi

Allah’ bilmemek bilginin ta kendisi, düünün

O’ndan baka âlemde bilinen yok

Ey baarsz kii! Snrlamaya kalkma

Zuhur snrm aarsa gizlenir

i de köyledir, onu incele ve düün!

Ey samimi dost! Allah basiretini nurlandrsm, bilmelisin ki,

(ahirette amele verilecek) karl bilmek, akln nurundan deil, iman

nurundan meydana gelir. Çünkü dünya ve ahirette cezann amelle irti-

bata, iman ve keif yoluyla örenilebilir. Onu ‘bilgi’, yani iman bilgisi
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diye isimlendirdik, çünkü iman haber verenin verdii haberi dorula-

mak olsa bile, böyle bir ey bilgi olamaz. Çünkü varsaymsal olarak ha-

ber veren verdii haberden dönebilir ve bu durumda tasdik ortadan

kalkar. Öyleyse onun iki yönü vardr: Birincisi mümin onu zorunlu ola-

rak içinde bulur. Öyle ki, ondan ayrlmak istese bile, bunu baaramaz.

Mümin için iman, akl sahipleri için zorunlu bilgi gibidir. Dier yön

ise, imann hakknda haber verilen eyi ortaya çkartan bir nur olmas-

dr. Nitekim akl da az delil, daha dorusu kâmil delilindeki ‘sahih deli-

li’ vastasyla deliilendirilen ortaya çkartr. Akl delü ve burhannda zo-

runlu bir bilgiye dayanmyorsa, burhana sahip olmad gibi bilgisi de

yoktur. man bilgisi, zorunlu bilgidir ve varmak istedii hakikatte akim

dayanadr. Öyleyse insan, teorik bilgisiyle cezay soruturduunda,

onun bir ceza olduunu söylemeyecektir. Ya felein hareketi, bu kendi-

sinden kabul edenin durumuna göre, olu ve bozulu âleminde bu vak-

ay gerektirmitir. Bundan önce ise bir hareket daha vard. Bu hareket

ise, olu ve bozulu âlemindeki bu kabul eden için kendisinden meyda-

na gelen bir durum daha gerçekletirmiti. Böylelikle iki hareket arasn-

da karlkl bir iliki meydana gelmitir. Bu ise, ya geçici bir durumla

veya insanlarn genelinin nefislerine yerlemi olan vaz’î bir nedende

geçekleir. Böylelikle her kimde gerçeklemi ise, sonraki vaka, ilk vaka

için ceza diye isimlendirilmitir. Ceza denilen bu kadardr! (Ceza ile

amel arasndaki) Bu ba ise, ancak keif ehli bilebilir. Aklclar da bu

ba idrak edebilir, fakat onlar, bir ceza olmas yönüyle deil, (ilk fiile

uygun) bir fiil olmas yönüyle onu idrak ederler. Bunun bir bütün ola-

rak ortadan kaldrlmas mümkün deildir. Aklc kelam bilginleri, akl-

larnn nuruyla onun ortadan kalkmasn mümkün görürler ve hakldr-

lar. Çünkü akl nuru verdii hükümlerde kendi gücünü aamaz. man
nun ise, bunun üzerindedir ve gücüne göre (hüküm) verir. Allah

teala’nn ona yerletirdii eyleri akl arttan soyutlanm olarak anla-

yamaz. Çünkü akl öyle der: ‘Bilgi bunun gerçeklemesini takdir etmi-

se, aklen bunun olmas zorunludur.’ Böylelikle akl buraya art sokmu-

tur. iman ise böyle deildir. Çünkü iman, herhangi bir kukunun bu-

lunmad kesin keiften (haber) verir.

Sonra, aklclardan zikretmi olduumuz bir grup -ki onlar fiili ka-

bul edip onun ceza olduunu inkâr edenlerdir- dünya ve ahirette bunu

inkâr etmilerdir. Dünyada onu inkâr etmelerinin nedenini söyledik.
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Ahirette ise onlar iki ksma ayrlr: Bir ksm ahirette (cezay) iman (nu-

runun) kabul ettiinden farkl bir ekilde kabul eder. Onlar, doal ci-

simlerde tekrar dirilmeyi inkâr edenlerdir. kinci ksm ise, ahireti bütün

olarak reddedenlerdir. Onlarn cezay kabul etmeleri beklenemez.

Ahireti kabul edip de cezay reddedenler, cennet nimetlerinden duyusal

cezay reddetmilerdir. Ruhani cezay ise ruhlara ait saymlardr. Ruh-

lar bedenleri yönetmekten ayrlp doann esaretinden kurtuluncaya ka-

dar iyi ahlaklardan, ilahi ve ruhani bilgilerden güzel bir yap kazanm
olurlar. Bu yap kendilerini meleklik mertebesine katar. Ruhlar doa-

dan ölüm diye isimlendirilen bir halle tamamen ayrldklarnda ise, me-

leklere katlrlar ve ebedi olarak bu hal devam eder. Bu süreklilik onlar

için bu meleklik mertebesinde onlarn cennederinin meyvesi olur. On-

lar bu meyveyi doal bedeni yönetirkenki zindan hayadarnda devir-

melerdi. te bu, eriatta ceza diye isimlendirilen eydir ve bundan ba-

ka bir ey yoktur. Allah’a ve O’nun nezdinden gelen eylere iman eden-

ler -ki onlar bizim arkadalarmz ve iman nuruyla amel eden aramzdan

keif sahipleridir-, bu insanlarla eitilmi nefisler için gerçekleecek ru-

hani ceza hakknda görü birliindeyizdir. Fakat doal cisimlerde yeni-

lenmenin gerçeklemesi hususunda ise onlardan ayrlrz. Doal cisimler

ahirette keramet diyarnda sürekliliklerini salayacak özel bir mizaca

göre yeniden yaratlrlar. Öte yandan özel mizaç, giyinme, süslenme,

yeme, içme, cinsel ilikiye girme veya habis eylerin cennet menzillerin-

den kaldrlmas gibi duyusal cezay gerektirir. Cennet menzillerinden

kaldrlan habis eyler, doadan kaynaklanan dklar veya kötü kokulu

ruhlardan kaynaklanan eylerdir. Bunlar, mutlularn hah hakkndadr.

Bedbahtlara gelirsek, onlardaki yeniden yaratma da, doal cisimlerde

gerçekleecektir. Fakat illerler nedeniyle (mizacn) yok olmas ve kay-

bolmas özelliinde, dünyadaki mizaca yakn bir mizaçtadr. Bu illetler,

mizaçlarnn varln ortadan kaldrr ve yeni mizaçlar yaratlr. Bunun-

la birlikte azab hisseden cevher geride kalr. Öyleyse, her ikisi de yeni-

den yaratlta ortak olsalar bile, bedbahdarn yeniden yaratl mutlula-

rnkine benzemez. Bedbahdarn bedbahdk yerindeki hastalklar, son-

suzdur ve (o yeri) doldurduklar sürece devam eder. Bu durum, dünya

hayatnda ömürleri sürecinde devam eden zamaneye benzer. Her bir

grup, içinde bulunduklar halin ksmen yaptklar ilerin karl oldu-

unu bilir. Burada ‘ksmen’ dedik, çünkü cennetler üç ksmdr: Amele



On Dokuzuncu Sifir 87

ceza cenneti. Miras cenneti -ki bunu iman etmi olsayd mürik elde

etmi olacakt-, bu iki gurubun dndaki ihtisas cenneti. htisas cenne-

tinin genel mi, yoksa Allah’n kullarndan seçkinlere mi ait olduunu

bilmiyorum. Dince belirlenmi bir iyilik yapmam olanlara (müminle-

re) miras cenneti vardr. Bu cennetin onlar adna tahsis mi yoksa söyle-

diimiz tarzda m olup olmadn bilmiyorum. Var olmalar yönünden

deil meru olmalar yönünden, meru amel cennetlerinde onlarn bir

nasibinin bulunup bulunmadn da bilmiyorum. Çünkü onlarn bir

ksmnda güzel ahlak bulunabilir. Fakat onu meru olmas yönünden

yapmamtr.

Zikrettiimiz bu husus ortaya çknca, bilmelisin ki: Ceza bilgisi

hakknda kendilerinde imann gerçeklemedii grup, vehbi ilimlerden

kendi içlerinden bir mizan bulamadklar herhangi bir kabul etmekten

mahrumdurlar. Söz konusu mizan ise, ilemi olduklar bir amelden

meydana gelir. Halvetlerinde kendilerine fetih geldiinde ve ilahi ve

mukaddes nurlar zarar verici kukulan ortadan kaldrdnda, sahip ol-

duklar amellerine ve çabayla gerçekleen istidatlarna bakarlar. Böyle-

likle bu bilgilerden terazilerinin kendilerine vermi olduu kadarn alr-

lar ve öyle derler: ‘Bu Allah katndandr.’ Bu ilimlerden onlarn terazi-

lerine girmeyenleri ise, reddederler. Bu grup hakknda en alacak i-

lerden birisi, onlarn ceza bilgisini kabul etmemi olmalardr. Söz ko-

nusu grup ilahi ilimlerden ancak terazilerinin kendilerine vermi olduk-

lar amelleri, kazanlm istidatlar alrlar. Bu yol ehline göre, bu davra-

n, iin kendiliinde bulunduu durumla çeliir. Bunu bilmek, bizim

gibilere tahsis edilmi bir keiftir. Bu nedenle de Allah’a hamd olsun.

Biz ve bizim yolumuzdan gidenler yol ehline gelirsek, bu konuda

bize gelenlerden herhangi bir eyi reddetmeyiz veya genel olarak onu

dlamayz. Bizim amelimizin veya çabayla gerçekleen istidadmzn

onu gerektirip gerektirmemesi birdir. Çünkü iktiza ve gerektirme, bize

göre her konuda zorunlu deildir. Aksine Allah diledii bir eyi diledii

yerde var eder. Allah zikretmi olduumuz bu gurubun basiretlerini

nurlandrm olsayd, kendi hallerini görür ve farkna varrlard. Çünkü

onlar, cezay kabul etmedikleri gibi bilgilerden de ancak kendi nefisle-

rinden (elde ettikleri) terazinin verisini kabul ederler. Onlar ise bunun

farknda deildir ve buras hayret yeridir. Ayn zamanda biz, Allah’n

bize herhangi bir vastayla vermi olduu bir eyi de reddetmeyiz. Söz
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konusu vastann kötü veya iyi olmas durumu deitirmez. Nitekim

Süleyman (as.) böyle yapmt. Ya da vastalarn ortadan kalkmasyla da

bir ey verebilir. Bunun yasaklanm veya emredilmi bir ey olmas da

durumu deitirmez. Çünkü Allah bize güç, siyaset ilmi vermitir ve

bunlarla neyi nasl alacamz biliriz. Onu aldmzda ise, bu kez nasl

tasarruf edeceimizi, onu nasl ve nerede kullanacamz büiriz. Bu, sü-

rekli olarak Haktan duyanlara özgü bir haldir. Bizim yolumuz budur ve

büyüklerimiz de ona göre davranmtr. Bunun için bol bir bilgiye,

uyank bir akla, sürekli müahedeye ve uyumayan ve uyku nedir bilme-

yen bir göze gerek vardr. Artk insan bu müahede haliyle özdelqir.

Duyusunda, uykusunda, hayalinde, fena ve gaybet halinde onunla bir-

likte yürür. Bu, aramzdan Efrad’a özgü olan çetin bir makamdr. Nebi-

lerin bilgisinin büyük ksm, herhangi bir dayana olmayan bu tür

ilimlerdir. Bu nedenle nebilik, kulun çabasyla ve kazanmyla gerçekle-

en bir ey deil, bir tahsis olmutur. Biz de ihsan yoluyla bu makama

varis olduk ve böylelikle nebilikten baka kendilerini talep eden bir da-

yanann olmad bilgileri elde ettik. Çounlukla da ö bilgileri nefisle-

rimiz deil, srlarmz bilmekteydi. Bu nedenle de onlardan üzerimizde

herhangi bir ey gözükmemitir. Çünkü o bilgilerin olula ilgisi yolan.

Allah teala öyle buyurur: ‘Seni yetim buldu, himaye etmedi mi? Seni a-

rm bulup da doru yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zenginletirmedi

mi ?* 128 Böylece arkadalarmz bu üç halde ve onlara benzeyen hallerde

birbirinden farkllamtr. Acaba bunlar, himaye, doru yola iletme

(hidayet) ve zenginlikten meydana gelen istidatlar mdr? Yoksa istidat

deiller midir? Bir ksmmz öyle der: stidat, hakknda çalmaktan

meydana gelebilir. Bunlar çounluktur. Bir ksmmz ise öyle demitir:

stidat, ister çalmayla olsun ister olmasn, herhangi bir eyi meydana

getirmeye ehil olan kimseden meydana geür. Buradaki görü ayrü,

sözeledir ve o, bu yol ehline nispet edilen görü ayrldr. Bazen ahs
istidad büebiiir, bazen istidat bilinmez. Bu konuda iin gerçei söyle-

diimizdir. stidat, talebin Allah’tan (istenüen) herhangi bir eyin ger-

çeklemesine hazrlayc olmasdr. Talebin bulunmas, çaba diye isim-

lendirilir. Çünkü istidat kelimesi, istihraç ve istirsal gibi, dilek büdiren

bir kipte gelmitir. Onun gerçekleecek eyi hazrlayc olmasna gelir-

sek, onun kendiliinde bu durumda olmas zorunludur, yoksa o birinin

yapmasyla böyle olmaz. Onu mümkün yokluk gizler. Yokluk ise im-
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kânszdr. Mümkün yokluk, tercih edenin etkisini kabul etmek için

kendiliinde hazrlayc (istidat) olmasayd, belli bir vakitte iki yönden

birisi, baka bir vakitte ise dier yönün onun adna tercihi mümkün

olmazd, imkânsz yokluk ise, kendiliindeki yokluu nedeniyle, bu-

lunduu duruma aykr bir hali kabul ediyor olmasayd onu kabul eder-

di. Ayn ekilde, özü gerei varl zorunlu olan için de bu durum ge-

çerlidir. stidat ve onunla hazrlama arasnda farkn bilinmesi hususun-

da meselenin iç yüzü budur. Hazrlama zorunludur. Bu, hem varlk

hem yokluk, ne varlk ne de yokluk durumu için böyLedir. Bu ksma

örnek olarak nispetleri verebiliriz.

Böylelikle bu menzildeki bu fasl bitirmi olduk. Geride ise dier

fasllardan bilginin bilinmesi bolümü kalmtr. Söz konusu bilgiyi fa-

kir, yoksulluk ve muhtaçlyla talep etmitir. Acaba bu bilgi nedir?

Acaba bu bilgi gerçekletiinde, zenginlik salar m salamaz m?
Sûferin ona giden belli bir yöntemi var mdr, yok mudur? Onu bilen-

ler insanlar onun peinden gitmeye tevik ederler mi, etmezler mi?

Bilmelisin ki, yoksulluk Allah’n dndaki herkes için zati bir du-

rumdur. Zevke ve sahih bilgiye göre bu halden ayrlmak mümkün de-

ildir. u var ki bu fakirin muhtaç olduu eylerde maksad belirlemesi

ve hakknda kendisine muhtaç olduu anlamn mahiyeti deiebilir.

Bilmelisin ki, fakirlik ve yoksulluk âlemde zati nitelikler olunca,

onun konusu -ki fakirlik bununla ilgilidir-, bu niteliin varlnn sürek-

liliini ve (nimetin) zddmn kendisine giremeyecei ekilde en yetkin

tarz üzere nimetlerin sürekliliini istemek olmutur. Bu yol ehli, bunu

sadece Allah’tan bir hal vc akit olarak görmüler vc bu nedenle -

bakasna deil- bu konuda Allah’a muhtaç olmulardr. Onlar için Al-

lah’a muhtaçlk, varlklarnda deildir, çünkü vardrlar. Bu yoksulluk,

öyleyse, yokluklar halinde var olmakla ilgiliydi vc bu nedenle dc onlar

var etmitir. Öyleyse her zaman yoksulluk, kendilerini var etsin diye -

çünkü yaratma O’nun elindedir- her zaman yoklukla ilgilidir. Bizden

bakalar ise, yoksulluu Allah’tan bir hal olarak deil, akit olarak gö-

rürler. Onlar, bileniyle ve bilmeyeniyle, müslümanlarn çounluudur.

nsanlarn bir ksm fakirlii âkil veya hal olarak deil, asl olarak görür-

ler. Bunlar, nedenleri ve nedenlileri kabul eden kimselerdir ve onlar Al-
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lah’tan en uzak kimselerdir, insanlarn bir ksm yoksulluu Allah’tan

ne asl ne akit ne hale olarak görür. Bunlar ise, muattla’dr.

Zikrettiklerimizden her bir grup, yoksulluu kendi zatndan bulur

ve bu gruplardan herhangi birisinin mutlak anlamda Allah’tan müstani

kalmalar imkânszdr. Fakat bazen onlar adna snrl bir müstanilik

gerçekleebilir ve bu esnada ondan ayrlmazlar. Yolun kendisi ise, yol

olmas yönünden zatdr. Kazanmann kendisiyle ilgili olduu ey, ken-

disine muhtaç olan kimse adna, bu yoldaki özel bir sülüktür. Sülük bu

mesabede olunca, ona tevik etmek vc bilmeyene açklamak gerekmi-

tir. Sülûku bildii halde, hak eden kimseye onu açklamaktan sarf- na-

zar eden kimse, baarsz vc mahrumdur. Hz. Peygamber, bunun mer-

tebelerinden birisine u ifadesiyle dikkat çekmitir; ‘Bir som karsnda

bilgisini gizleyene Allah cehennemden bir ate ile gemler.’ Som bazen

hal diliyle bazen dille sorulabilir. Hadiste tehdide muhatap olan som

somlan kimseye som sorulmu olmas zorunludur. Bu durumda bilgili

kimse bu soruya cevap vermek zorundadr. Yoksulluk sorularnn hepsi

bu konumdadr. Allah teala öyle buyurur:
t
Ey insanlar! Siz Allah’a muh-

taç olanlarsnz " 29 Bu hitapta Allah ‘hep’ ismiyle isimlendirilmitir. Ba-

ka bir ifadeyle Allah, kendisine muhtaç olunan her ey* adyla isimlen-

dirilmitir. Bu da, kendisinden bakasna muhtaç olunmasn diye, ilahi

gayret kapsamndadr. Üstünlük, kendisini bilenindir. Bu hitapta insan-

lar için bir tevik vardr. Çünkü onlar bu durumu ancak peygamberlerin

diliyle gelen erî hitapla gerçekleen ilahi bildirimden sonra örenebilir-

ler. Bununla birlikte pek çok insan bunu inkâr eder ve yoksulluu belli

eylere tahsis ve izafe eder. Yoksa varln ayrlmaz özellii olan ve ona

uyan bütün durumlara deil! Bunlar, her an, yaratklara ilien eylerdir.

Ayeti tam olarak anlasaydk, gözyalarmz kann bedeli olacak ekilde,

sürekli alamamz gerekirdi. Çünkü biz, Hak bunu bildirene kadar, bu

gerçei kendimizden bilmiyorduk. Acaba onu inkâr edenin veya tevil

edip snrlayann durumu nasldr? Böylelikle bu menzille ilgili ikinci

bölümü de bir ölçüde açklam olduk.
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ALLAH, KULLARINI BELRL MERTEBELERE
DAVET EDER

Bu menzilin fasllarndan üçüncü fasla gelirsek, bilmelisin ki: Allah

teala kullarna belli durumlara ait belli mertebeleri olduunu bildirmi,

onlar mertebelere girmeye ve bunlar O’ndan elde etmeye kendilerini

çarm, kullarn o mertebelere muhtaç etmitir. Kullarn bir ksm
bunlar kabul etmiken bir ksm ise, onlar bilmeyerek, reddetmitir.

Bu mertebelerden birisi, müahede mertebesidir. Bu mertebe, kendisini

bir mertebe içerse bile, farkl menzillerdedir. Bu balamda bir 'ksm

Hakk eyada müahede eder, bir ksm eyadan önce, bir ksm eyadan

sonra, bir ksm eyayla birlikte görür. Kullarn bir ksm Hakk eyann

ayn olarak görür. Bununla birlikte burada farkl pek çok makam vardr.

Allah yolunun ehli olan zevk ve ‘urb’ sahipleri bunlar bilir. Bu merte-

belerden birisi de, karlkl konuma mertebesi, birisi kelam mertebesi,

birisi duyma mertebesi, birisi öretme mertebesi, birisi tekvin (var et-

me) mertebesidir vs. Çünkü bunlar çoktur ve onlar saymaya kitap

yetmez. Buna göre karlkl konuma mertebesi, bu menzilin özellikle-

rinden biridir. Ondan yüz çeviren kimse, bu menzilin içermi olduu

ilahi bilgilerden ve Rabbani konumayla gerekleecek olan hazdan mah-

rum kalr ve hakknda ‘

Kendilerine Rableri Rahman’dan her yeni söz geldi-

inde, ondan yüz çevirirler™ denilenlerden olur. Bu sözün gelii, tecelli-

ye göredir. Bunlar belli bir gruptur. Baka bir grup ise haklarnda 'oy-

nayarak om dinlerler
,m denilenlerdir. Bizim yolumuzun ehli olanlar ise,

bu kelamn gelii esnasnda, kelamn içermi olduu yararlardan kendi-

lerini al koyacak herhangi bir eyle ilgilenmezler. Kelam icabeti gerek-

tirirse, Rablerine icabet ederler. Baka bir eyi gerektirirse, hitabn ge-

rektirdii o fiili yapmaya koarlar. Onlar gözlerini bu esnada bütünüyle

konuana dikerler. Bu sayede gözleri aydnlanr, nefisleri ise, hitab

duymak nedeniyle nimetlenir. u var ki onlar, bu halde bütünüyle

bakmayla ilgili deillerdir. Çünkü onlar, bu hitap ile Allah’n onlardan

istedii eyin ‘anlamak’ olduunu bilirler ve bu nedenle de bakmaktan

korkarlar. Bununla birlikte onlar, Allah’n kendilerini yükümlü tuttuu

‘anlamak’ fiilinden muaf klarak (bütünüyle kendilerini bakmaya ver-

meye) özlem duyarlar. Bu durumda onlar, kendi nefislerinin hazlarm
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Allah’n onlardan irade ettii eylere tercih edenler olurlard. Öyleyse

onlar her iki durumda da yoksul kullardr. Fakat bütün bu mertebeler-

den her birisinde edep, kulun kendisine yerletirilmi olduu mertebe-

nin hakkn yerine getirmektir. Onun istedii eyin ise (kendisini bütü-

nüyle bakmaya vermesi), baka bir mertebesi vardr, fakat o bu deildir.

Öyleyse acele etmemelidir, yoksa mahrum kalr.
‘

Allah bir insanla ancak

vahiy yoluyla, yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir elçi gönderip, iz-

niyle ona dilediini vahyeder.' 132
Elçi, konumasnda O’nun vekilidir ve

tercümandr. Allah teala öyle buyurur:
c
O’nu komu edin, ta ki Allah’n

kelamn duysund
133 Burada tercümann -ki o Allah’n peygamberidir- di-

liyle söylenen kelam kast etmektedir. Bir eyhin öyle dediini duy-

dum: ‘nsan beerüiinde devam ettii sürece kendisine kelam, perde

ardndan gerçekleir. Beeriliinden çktnda ise, perde kalkar.’ Bu

eyh, bnü’l-Kerh diye tannan Abdülaziz b. Ebu Bekr el-Mehdevî idi.

Tunus’taki evinde bunu kendisinden duymutum. Bu görüünde hem

dorudur hem hataldr. Görüünde doru olduu yer, perde ardndan

kelamn varln kabul etmesi ve onaylamasdr. Böylece kelam ile mü-

ahedeyi birletirmemitir. Yanld nokta ise, ‘perde kalkar’ deyip, bu-

rnu snrlamam olmasdr. Sadece öyle denilmitir: ‘Beerilik perdesi

kalkmtr.’ Hiç kukusuz beerilik perdesinin ardnda baka bir perde

daha vardr. Bazen beerilik perdesi ortadan kalkar ve böyle bir kul için

kelam baka bir perdenin ardndan gerçekleir. Bu perdelerin en üstü-

nü, Allah’a en yakn ve yaratlm olandan en uza, ilahi mazharlardr.

Bunlar snrl ve genellikle müahede edilen eyler olduklarnda, ilahi

tecelli onlarda gerçekleir. Örnek olarak, melein bir adam eklinde gö-

zükmesini ve itidal ve adet üzere, kendisiyle konumasn verebiliriz.

Bazen ise, kendisine tecelli eder ve ufku kaplam olabilir. Bu durumda

insan, bir smr bulsa bile alk olmad bir eyle (karlat için), ba-

ylp düer. Peki snr veya alk bir durumla karlamayan ne yapabi-

lir? Bazen mazharlar, mutat veya mahdut olmayabilirken bazen de mu-

tat ve mahdut olabilir. Bazen ise mahdut ve mutat olur, fakat müahede

edenlerin halleri de bunlarn her birisinde birbirinden farkllar. Buna

göre karlkl konuma mertebesinden yüz çeviren insan, hiç kukusuz

ki, hüsrana urayanlara katlr. Sonunda mutlu bile olsa, bu, büyük bir

bedbahdktan sonra gerçekleir. Bu yoldaki iddia sahipleri gibi baz in-

sanlar, Allah ile yaratklar içinde konutuklarn ve yaratklarnn içinde
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O’nun sözünü duyduklarn zannederler. Allah böyle kimseler hakknda

‘Nefsini arndrmayan bedbaht olmutur,m buyurmutur. Buna kar nef-

sini arndran ise, kurtulua ermitir. Böyle bir insan, kendi nefsiyle ba

baadr ve Rabbi hakknda herhangi bir bilgisi yoktur. Çünkü o Rabbi-

ni bilmedii gibi O’ndan nasl duyacan ve O’ndan neyi duyacan da

bilmez.

Bu yolda iddia sahipleri, müslümanlarn arasndaki münafklar gi-

bidir. Çünkü onlar,d ekillerinde sûflere benzerken içlerinde birbirle-

rinden farkldrlar. Öyleyse onlar, sûfilerle beraberdir, fakat Allah ile

birlikte deillerdir. ‘Kitab yazp da sonra bu Allah’n batndandr diyenlere

yazk olsun.’
13 * O da Allah’n katandandr, fakat onlarn zannettiinden

farkl bir tarzda! Bu nedenle onlar, kendisine inanmam olsalar da, söz-

leri nedeniyle bedbaht olmulardr. Baka birisi ise ‘Allah karndandr5

derken mudu olmutur. Söz konusu kimse onun Allah katndan olma-

sna, bedbahtla yol açmayacak bir tarzda inanr. Öyleyse söz ayn söz,

fakat hüküm farkldr. Bilgisini bir gruptan saklayp da dierlerini bilgi-

sine ulatran Allah münezzehtir. ‘Allah’tan baka ilah yoktur. Aziz ve

Hakimdir. >,u Durum da ancak böyle olabilir. Çünkü böyle gereklemi-

tir ve gerçekleen ey, böyle gerçekletii bilinen eydir. Çünkü gerçek-

te de durum öyledir ve bundan farkl olmas mümkün deildir. Burada

bir düüm vardr ki, onu ancak özel keif çözebilir, yoksa ibare onu çö-

zemez.

Bunu anlaynca bilmelisin ki, bu menzilin fasllarndan baka bir fa-

sl ise, iyilik ve takva hususunda yardmlamadr. Çünkü bundan; âleme

konulmu olan sebepleri bilmeyle ilgili deerli bir bilgi meydana gelir.

Sebep illet olduunda, onlarn varlklarnn ortadan kaldrlmas müm-

kün deildir. llet olmadnda ise, bazen gerei geride kalsa bile, varl-

nn ortadan kalkmas mümkün olabilir. Fakat gereinin kalmas,

onun lazm olmas yönünden deil, lazmn kendisi olmas yönünden

söz konusudur. Öyleyse lazm, özel bir yolla, lazm olduu eyden

kalkmaz. Kendi varl yönünden ise, baka bir eyin lazm olsa bile,

bu durumda eseri bakasna ait olurdu. Böylelikle onun hükmü, kendisi

nedeniyle var olurdu. Ortadan kalkan sebepler içinde lazm geride ka-

lanlar kendisi nedeniyle etkin olur. Söz gelii alla gelmi yolla gda,

kendisinden yenildiinde doymay meydana getirir. Bazen doyma ye-

meden veya gda olmadan da gerçekleebilir. Doyma ortadan kalksayd,
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insann doymas da ortadan kalkard. Sebeplerin bir ksm ise, ortadan

kalkmalar geçerli olan sebepler iken bir ksmnn ortadan kalkmas ge-

çerli deildir. Kendilerini yerletirenin yerletirdii ekilde, sebeplerin

yerli yerinde ve snrnda braklmas, büyüklere yaraan eydir. Onlar,

sradan insanlardan ise (sebeplere) bel balamakla (sradan insanlar) ay-

rrlar. Büyüklerin ise, herhangi bir eye bel balamalar söz konusu

deildir. Onlar ancak Allah’a bel balarlar. Sebeplerin varln redde-

den, hiç kukusuz ki, Hakkn varln onaylad bir eyi reddetmitir.

Bu nedenle de, yüce grup nezdinde knanr. Böyle bir davran, ma-

kamda eksik, halde kemal sahibi, sülükte övülmü, gayede ise knanm
bir davrantr. ‘Allah doruyu söyler ve doru yol ulatrr.’

K YÜZ YETM SEKZNC BÖLÜM
Musevî ve Muhammedi Makamdan, Ülfet Menzilinin

ve Srlarnn Bilinmesi

Ülfet menziline gir rrez

Onun suretinde olandan bakas

Kendisini gördüünde görürsün O’nu

Sureti üzere onda inerken

Bildii eyle hüküm verici olarak

Sireti üzerinde cereyan ederken

Hak onu kendine ayna seçti

Bu nedenle de suretinde art oldu

Allah kendisine bildirerek yasaklad ona

Bu yasak onun gayretinden

Serbest .olan eyi kendisine yasaklarken

Hayretinden tenzih etti
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Yasaklanan yemekten ortaya çkt

Yemenin mertebesi avret yerinde

Onu görünce anlad ki

Kendi davranndan gelmi olan bir zillettir

ki kii ancak aralarndaki bir iliki nedeniyle bir araya gelir. Buna

göre ülfet menzili, Hak ile yanaklar bir araya getiren eydir. Bu iliki,

insann üzerinde yaranlm olduu ilahi surettir. Bu nedenle insandan

baka hiç kimse ilahlk iddiasnda bulunmamtr. Onun dndakiler

ise, kendisi hakknda iddiada bulunmu, fakat ilahlk iddiasnda bulun-

mamtr. Firavun öyle demitir: ‘Ben sizin en büyük rabbinizim.’
137 Yara-

tklar içinde insandan baka mülk sahibi olan yoktur. nsann dnda
melek ve benzerleri, herhangi bir eye sahip olamaz. Allah teala insann

mülk sahibi olduunu dile getirirken öyle der:
cYa da ellerinizin sahip

olduklar.’13* nsandan baka kendisi adna kulluun onayland kimse

yoktur. Bu balamda ‘bu falarm kuludur’ denilir. Bu nedenle Allah in-

san adna azatla eriatnda yer vermi, onu buna tevik etmi, varisi

olmadan efendi öldüünde azat edilen köle için veli belirlemitir. Kulla-

rnda mirasçlk da, Allah’a aittir. Allah teala öyle buyurur: ‘Yeryüzüne

ve üzerindekilere varis olan biziz
-* 139 insandan baka bütün ilahi isimlerle

isimlendirilebilen kimse yoktur. Kukusuz Allah bu isimlerle

ahlaklanmaya tevik etmitir. Bu nedenle insana halifelik ve vekillik ve-

rilmi, bütün ilahi isimler kendisine öretilmitir. nsan âlemdeki son

yaratk ve âlemdeki bütün hakikaderi kendinde toplayandr. Allah o ha-

kikaüeri mülküne ve suretine tahsis etmitir. Onun yaraulnn bir yö-

nü de, içinde düünme gücünün de yer ald dört doadan meydana

gelen doadr. Allah bu gücü doadan yaratlm yaratklar içinde sade-

ce insana tahsis etmitir. Bu yönüyle doa, akln delilinin kendilerinden

bakasn vermedii, dört eye dayanan ilahi suret gibidir. Bunlar, ha-

yat, bilgi, kudret ve iradedir. Bu dört nitelikle âlemin yaratl geçerli

olmu ve Allah bu niteliklerle ilah olmutur. Çünkü Allah bu nitelikler-

den soyutlanm olsayd, âlemin ilah olamazd. Bu, benzersiz olan Ku-

ran’da yer alm bir örnektir. Allah teala öyle buyurur: ‘O’nun benzeri

hiçbir ey yoktur. Yani O’nun benzerinin benzeri bir ey yoktur. Böy-

lelikle tenzil, etmek amacyla kendisi adna insana benzerlii ispat et-



p6 Fütûhât- Mokkiyye IO

mitir. Baka bir ifadeyle varsaymsal benzerine bir ey benzemezse, Al-

lah teala kendisine benzer olmasndan daha uzak ve daha nezihtir.

A

Hadiste, Adem’in ‘O’nn suretine göre’ yaratlm olduu zikre-

dilmitir. Bu ayet ile de bu benzere benzerlii reddetmi ve onun için

gayb ve ehadet yaratmtr. nsan bu mesabede olduunda, Rabbiyle

arasnda ülfet gerçeklemitir. Böylece o Rabbini sevmi, Rabbi de

kendisini sevmitir. Bu nedenle gök ve yerin, baka bir ifadeyle ulvliin

ve süfliliin Hakk sdramad, fakat takva sahibi mümin kulun kal-

binin kendisini sdrd zikredilmitir, Bu da, melein deil, insann

bir niteliidir. Bununla birlikte bütün bu hususlarda insana ortak olun-

sa bile, insan kendisine ortak olan herkesten suret ve toplam ile ayrr.

Bunu bilmelisin! Öyleyse rabliin hiçbir ekilde katmad srf kulluk

ancak kâmil insan adna meydana gelebilir. Herhangi bir ekilde kullu-

un kendisine katmad srf rablik ise ancak Allah adna gerçekleebi-

lir. Öyleyse insan, hakikatinde benzerliin bulunmasndan münezzehlik

ve mukaddeslik bakmndan Rabbin sureti üzerindedir. Öyleyse insan,

mudak meluh iken Hak muüak ilah’ur. Bütün bunlarla da insan- kâ-

mifi kast etmekteyim. Insan- kâmil, kâmil olmayan insandan sadece

bir bala ayrlr. O da, kulluuna hiçbir ekilde rabliin katmaydr.

nsan- kâmil bu yüce makama sahip olunca, âlemde amaçlanan

varlk (maksat), sadece insan olmutur. Bu kemal ise, Âdem’de ortaya

çkmtr. Bu durum ‘Adem’e bütün isimleri öretti
’141 ayetinde belirtilir.

Burada Allah ‘bütün’ kelimesiyle anlam güçlendirmitir. Bu ise, ihata

gerektiren bir sözdür. Böylelikle Hak bu özellikle onun adna tanklk

etmitir. Ayn zamanda bu kemal Hz. Muhammed’de zuhur etmitir.

Bu durum: ‘Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini örendim’ hadisinde dile

getirilmitir. Bu balamda Adem’in bilgisi Hz. Muhammed’in bilgisine

dahildir, çünkü Âdem öncekilerdendir. Burada ‘sonradan gelenlerin’

ifadesinin zikredilmesi, sadece bu konuda iaret ettiimiz hususu anla-

madnda, duyann zihninde meydana gelebilecek bir ihtimali ortadan

kaldrma amac tar. Bu durum Hz. Peygamber’in ‘Bana cevamiü’l-

kelim verildi’ hadisinde belirtilen husustur. Burada Hz. Peygamber,

kendi adna kendisi tanklk etmektedir. Bizim arkadalarmz hangi

makamn daha üstün olduu hususunda görü ayrlna dümütür:

Hakkn kendisi adna tanklk ettii kimse mi, yoksa Hakk kendisine
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tank tutan kimse mi? Örnek olarak Yahya ve sa peygamberleri verebi-

liriz.

Bu konudaki görüümüz udur: Kendisi için tanklk eden ve

özünde doru olan kimse, daha yetkin, daha tam ve daha üstündür,

Çünkü o, kendisi hakknda tanklkta bulunduu hususta ancak kemali

hakkndak kesin bir zevke dayal olarak tanklkta bulunmutur. Onun

bu tankl, o esnada ihtimalden uzaktr. Öyleyse bu kii, kesinlemi

zevk ile artk ihtimal ortadan kalkmtr- hakknda tanklk edilenden

daha üstündür. Binaenaleyh bu makam daha üstündür. Edepli, insafl

ve Allah yolunu bilen kimsenin özellii, adamlarn derecelenii üzerinde

konumak deildir. Bunu bilse bile, edep kendisini konumaktan al

koyar. Bu nedenle öyle deriz: Edepli insan, (adamlarn deil), makam-

larn derecelenii üzerinde konuuruz. Böylelikle bu konuda sorumlu-

luktan kurtulur ve bu hususta sorumlu tutulmaktan kurtulur. Çünkü

makamlarn bir talebi yoktur. Talep, makamlarla nitelenenlere aittir.

Öyleyse edepli insann hali, zikrettiimiz ekilde (makamlar hakknda

konumak) olmaldr.

Bütün bu zikrettiklerimizi bu menzile ulaan kimse müahede eder.

Ona ait harf, lam’n elif ile ülfetidir. Bu, ilk bileik harftir ve onu ekli

bir yapmtr. Öyleyse elif lam’dan (ayr) bilinmemtir ve tekillere bi-

timitir. Ayrlmalar mümkün olmaynca, elif ve lam, adeta bir harftir.

Lam’n ekli elifin eklinden ayrlmaz ve göz kendisini göremez.

öyle denilebilir: ‘Kulak ‘la’ denilirken kendisini alglar.’ (Cevap

olarak deriz ki) : Lam hareke tarken elifin hareke tamad bilinme-

lidir. Dolaysyla elifi söylemek mümkün deildir. Bu nedenle, elifin

ortaya çkmas için, lam harekesi iba edilerek okunur ki, kast edilenin

dier lam deil, lam-elif olduu anlalr. Böylece kâtip de kendisine

özgü tarzda onu yazabilir. Aralarnda ülfet gerçeklemi olduu için,

elif lam’dan ayrlmaz. Ayn ekilde, bir hadiste zikredildii üzere, Hak

duymas, görmesi olduunda insan da lam’n elife balanmas gibi

Hakka balanr. Bu nedenle, ‘la-ilahe illallah’ ifadesinde (kelime-i tev-

hit) önce ia’ ifadesi zikredilmitir. Uahhn elifi cahil mürikin kabul

ettii Allah’n dndaki bütün ilahlar reddetmitir. Bunu ise kulu ve

rabbi içeren bir harf ile yapmtr. Çünkü o, lam’n ve elifin medlulünü

içerir. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Ben, Ebu Bekir ve
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Ömer buna iman ettik.’ Böylelikle o ikisini imanda kendisine ortak

yapmtr. Hâlbuki onlar, orada deildi veya vardlar, fakat Hz. Pey-

gamber onlarn adna bu sözü söylemiti. Hak kendisinin birliine ta-

nklk edince, kendisinden ve kuluna da (vekil olarak) bu rankl yap-

m ve lam-elif (hayr) getirmitir. Bu nedenle de lam-elif diye isimlen-

dirilmitir. Hâlbuki fiamü’l-elif eklinde mârife kullanmamnr. Böyle-

likle iki harf ile isimlendirmitir. Bunun nedeni, belirli geldiinde du-

yan kiinin Allah’n, bu belirli harfi deil de, tamlama} kast ettiini

zannetmesini önlemektir. Böylelikle bu harf, Rame-hürmüz ve bale-

bekke gibi (bileik isim) yerine geçmi, Abdullah (Allah’n kulu),

Abdurrahman (Rahmann kulu) gibi tamlamal isimler yerme geçme-

mitir. Bu nedenle Bale-bekke, Rame-hürmüz, Bilal-abad gibi kelime-

lerde irabn yeri hakknda görü ayrl var iken Abdullah,

Abdurrahman gibi tamlamal isimlerde böyle bir görü ayrl yoktur.

Çünkü bu ismi veren, hiç kukusuz ki, tamlamay kast etmitir ve bu

zorunludur. Bu isimleri tamlamal isimler gibi sayan kimse, irabn yeri-

ni birinci ismin sonu yapar. Bu bileik isimleri Zeyd ismi gibi tekil isim

sayan kimse ise, irabn yerini kelimenin son harfi sayar. Ayn ekilde

lam-elif harfinde de bir görü ayrl vardr. Bu görü ayrl, yazld-

nda bu harfin hangi ayann elif ve hangi ayanm lam olduu husu-

sundadr. nsanlarn bu konudaki deerlendirmeleri birbirinden farkl

olmutur. Yazy söylenile kyaslayan kimse için lam, sralamada ister

önce ister sonra gelen ayak olsun, hattatn önce yazddr. Yazy söy-

lenie göre dikkate almayan çimse ise, meseleyi farld deerlendirir ve

bu konuda diledii gibi hareket eder. Böylelikle diledii ayaklardan bi-

risini lam sayarken, ötekini elif sayar. Çünkü, lam’ kendi hakikatinden

çkartan karma nedeniyle, o ikisinden her birisi ötekinin suretine gö-

redir. Aym ekilde insan- kâmil ve Allah da, birbirine karma (iitifaf)

konumuna inen bir surettedir. Öyleyse fiili kulun kudretine nispet eder-

sen, bunun ilah bildirimde bir yönü olur. Fiili Allah’a nispet edersen,

ilahi bildirimde bunun da bir yorumu vardr.

Bu konuda akli delillere gelirsek, gerçekte çeliik olmasalar bile,

akl sahiplerinde deliller çelime halindedir. Fakat aklclarn delilini

kukudan ayrma güç ve çetindir. Ayn ey ilahi bildirimde de güçtür.

Ayn ekilde, kulun hakikatinde de bu durum güçtür, bunun nedeni

emrin onunla ilgili olmasdr. Binaenaleyh sadece emredileni yapmaya
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gücü veya yasaklanan bir eyden uzak durmaya ve imkân olan kimseye

bir ey emredilebilir ve yasaklanabilir. Böylelikle, bu husustaki hitabn

hikmeti de ortadan kalkaca için fiilin kuldan -ki yükümlüdür- olum-

suzlanmas güçtür. Baka bir ilahi haber veya aklî deerlendirme ise,

kula nispet edilen fiilin gerçekte Allah’a ait olduu hükmünü verir.

Böylelikle bu iki hüküm, hem akl hem nakil bakmndan çeliir. te
buras hayretin gerçekletii yer olduu kadar ayn zamanda bu konuda

delillerini inceleyilerinde aklclar ile kendi delillerini inceleyilerinde

nakilciler arasnda görü ayrlnn gerçekletii yerdir. in gerçeini

sadece keif ehli bilebilir. Onlar Allah ehlinin seçkinleridir. nsann su-

ret üzerinde yaratlm olmas, fiilin kendisine ait olmasn gerektirirken

yükümlü tutulma da bu durumu güçlendirir, duyu buna tanklk eder.

Öyleyse bu, delil olmada daha güçlüdür. Bütün bunlarn asl hükme

göre Allah’a dönmesi durumu deitirmez. Çünkü bu durum bu deer-

lendirmeyi ortadan kaldrmaz. Bu nedenle de kesbi kabul edenlerin

(Earilcr) kantlar zayflamtr. Bunun nedeni, Earilcrin kesbi kabul

etmi olmalar deildir. Aksine dier grup da onu kabul eder, çünkü o,

erî bir haberdir ve aklî bir durumdur. nsan kendinden bu durumu bi-

lir. Earilerin delillerinin zayflamasnn nedeni, yaratlm kudretten

eseri dlam olmalardr.

Ülfet menzili içindeki bu fasl örendikten sonra, tekrar bu tarzdan

farkl bir eküde, baladmz konuya dönüyoruz. Onu açklama tar-

znda dile getireceiz.

Bilmelisin ki, bu menzil, yedi hedefin sefer (yolculuk) menzilidir.

Onlar, bir araya gelen ve birbirleriyle ülfet eden kimselerdir. Bununla

birlikte birbirlerine kar kabz halindedirler ve birbirlerini inkâr ederler.

Üstelik kendi aralarnda bir dostluk da vardr. Onlarn marifet bahsinde

iki seferleri vardr: Birincisi mazharlarnda kendilerinden lah’a doru

sefer ve yolculuktur. Dieri ise, yine kendilerinden zada doru yolcu-

luktur. Onlarn lah’a dönük seferleri kendi rabliklerindendir. Zat’a dö-

nük seferleri ise, kendi zatlarndandr. Bu nedenle onlar zata sefer et-

mek istediklerinde, Yemen’e doru yönelirlerken lah’a yolculuk etmek

istediklerinde ise am’a ve kuzey ehirlerine yönelirler. Hangi yöne yö-

nelirlerse yönelsinler, onlarn istidadan türlü türlü olsa bile, kendisine

muhtaç olduldan ölçüde eittir. Çünkü gdalar yönlerin deimesiyle

deiir. Bu nedenle onlar, her yöne dönük besinden ancak o yöne giden
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yolcunun mizacna uygun besini alrlar. Bunun amac, kendisiyle mak-

sad arasna bir hastaln girmesini engellemektir. Bu hastalk, yönler-

deki farkl arzular ve bu arzularn mizaçtaki etkileridir. Bu durumda is-

tidadn da deimesi gerekir. u var ki onlarn yolculuklardaki kallar

da azdr ve kendi vatanlarna geri dönerler. Yemen’e doru yöneldikle-

rinde ise, orada yirmi dört gün kalrlar ve orada amaçlarn elde ederler,

baka bir sene geri dönerler. imale doru yolculua çktklarnda ise,

alt gün kalrlar. Alt günde amaçlarn gerçekletirir ve baka bir seneye

dönerler. Onlarn seferleri ve yolculuklar, bedensel deil, ruhanidir.

Yemen’e (sa yöne) yolculuklarnda elde ettikleri ilimlere gelirsek,

bunlar istilam ilmi, perde ardndan tecellilerin ilimleri ve zevk ilmidir.

Kuzeye doru yolculuklarndan elde ettikleri ilimler ise, kendilerine

gerçekleen reçelliye göre, yakinin arundan (kaynaklanan) ilimler, kul-

luk ilmi ve kabz ilmi ve halvederin meydana getirmi olduu zevk ilmi-

dir. Kendisine yerletikleri mekân Mekke’dir. Çünkü Mekke’nin ruhani-

liine konuk olmak, konukluklarn en kâmilidir. Çünkü Mekke Allah

teala’nm buyurduu gibi ‘ehirlerin anasdr.’ 1™ Baka bir ayette ise ‘her

eyin meyveleri orada devirilir”41 buyrulur. Böylelikle genelletirmitir.

Baka bir ayette ise ‘katnzdan bir rzk5144 demitir. Hâlbuki onu baka-

sna izafe etmemitir. Öyleyse bunlar, vehbi ilimlerdir. Bunlar ile onla-

rn ruhlar hayat bulur. Mekke’nin dndaki bir ehir hakknda ayn eyi

söylememitir. aret ettiimiz bu ilimler ise, hali zillet ve yoksulluk,

makam ise celal, kabz, heybet, havf (korku) olan kimse adna gerçekle-

ebilir. Kulun nitelikleri söylediimiz gibi olduunda, Allah teala onun

haline izzet, zenginlik, güzellik, bast, kendisiyle ünsîyet, kendisi adma

deil bakas adna ümit ihsan eder. Çünkü kendisi adma Rabbinden

güvendedir. Çünkü o
‘Dünya hayatnda onlar için müjde vardrms denil-

dii gibi müjdelenmitir. Hakkn verdii müjde, bir haktr ve

neshedilmez. Böyle bir müjde olduunda, -fakat ass ise- tuzaktan gü-

vende olunur. Bu menzilde garip bir zevk vardr ki bakasmda bulun-

mas mümkün deildir. öyle ki: Herhangi bir halde bulunduunda,

Allah o halde sana o halden bir bilgi verir. Bu halde, bir eyi bilmekten

o eyi görmeye intikal eden kimse gibi çkmazsn. vSöz konusu kimse

adna tek bir eyde daha çok açklk gerçekleir. Ayn ekilde bu menzil

de öyledir ve ondan bir menzildir. Söz konusu kii, iki zdd bir araya

getirmeyi örenir. Bu, bir zddr kendi zddnda bulunmasdr. Bu bilgi
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en güçlü bilgidir. Onunla vahdaniyet örenilir. Çünkü bu bilgi sahibi

öyle bir hal müahede eder ki, bir eyin kendi zddnm ayn olduunu

bilmemesi mümkün deildir. Böylelikle mudak birlii çoklukta idrak

eder. Fakat bu idrak, matematikçilerin yöntemine göre gerçeklemez.

Çünkü onlarn yöntemi, vehmi bir yöntem iken bu yöntem müahede

edeli kesin bir yöntemdir.

Bu menzilde gözükenlerden birisi de, öncekilerden Ebu Said el-

Harraz idi. Ben bu menzile girdiimde ve benim adma gerçekleen

haller gerçekletiinde, bu durumu bizzat kendisinden duydum. Onun

gerçek olduunu ve insanlarn onu inkâr ederken de bir hakikate da-

yandklarn anladm. Çünkü onlar bunu akla göre inkâr etmektedir.

Akl ise, teorik gücü yönünden, bundan daha fazla bir güce sahip deil-

dir. Bütün gücünü sarf eden kimse, hiç kukusuz ki, görevini yerine ge-

tirmi demektir. Bizim ayamzn üzerinde sabit olduu ve yerletii

(bilgi) budur. Herhangi birinin dile getirdii iddiay da inkâr etmeyiz.

Fakat bize inkâr etmemiz emredilirse, dinen onu inkâr ederiz. Bu inkâr

da bir gerçektir. Bu durumda inkâr edilmesi zorunlu bir durum müa-

hede etmiizdir. Nitekim daha önce de onu aklen inkâr etmitik. eria-

tn bir gücü vardr. eriat kendi hakikati bakmndan bu gücü aamad-

gibi an ey akl için geçerlidir. Zevkin bir gücü vardr ve bu güce

göre ona davranrz. Nitekim bütün güçleri de kendilerine nispet edilen

güçlerine göre kullanrz. Öyleyse biz vakte göre hareket ederiz. Bu

balamda aklla birlikte akln inkâr ettiklerini inkâr ederiz. Çünkü o es-

nada vaktimiz akldr. Ayn eyi keif yoluyla veya eriata göre inkar

etmeyiz. eriada birlikte olduumuzda (vaktimiz eriatn hükmünü

dikkate almak olunca), eriatn inkâr ettiini inkâr ederiz. Çünkü bu

esnada vaktimiz eriattr. Fakat ayn eyi akta veya kefe göre inkâr et-

meyiz. Kefe gelirsek, bu durumda hiçbir eyi inkâr etmeyiz. Aksine her

eyi yerli yerinde onaylarz. Öyleyse kimin vakti keif olursa, kendisi in-

kâr edilir, o ise hiç kimseyi inkâr etmez. Vakti akl olan kimse ise, ken-

disi inkâr edilir ve kendisi de inkâr eder. Kimin vakti eriat olursa, ken-

disi de inkâr eder, kendisi de inkâr edilir. Bunu bilmelisin!

Bilmelisin ki, bu menzilin bir hali vardr ki, baka bir menzile ait
t

olamaz. Bu hal, ilahi isimlerin hüviyetinin bilgisini kazandrmasdr. Bu

durum ‘hüvc’ hakikatinin verisinden farkldr. Çünkü ‘hüve’nin hakika-

tinin bir yönü, ancak bu müahede yerinde ve menzilinde müahede



102,
Fütûhât- Mekkiyye 10

edilir ve örenilir. Çünkü bu menzilde zahir olan, bâtn olann ayndr.

u var ki Hakkn hüviyeti, bu menzile girmez. lahi isimler hakknda

söylediimiz bu hususu onlarn kendileri (enaniyet) bakmndan deil,

hüviyetleri bakmndan söyledik. Bilmelisin ki bu menzÜe girdiinde,

peygamberlerden bir grp ile bir araya gelirsin ve kendilerine özgü

zevklerden sahip olmadn bir takm bilgüer alrsn. Bu durumda söz

konusu bilgiler peygamberler adna zevk yoluyla gerçekletii gibi senin

için de kqf yoluyla gerçekleir. Böylelikle senin adna onlardan delille-

rin ve alametlerin bilgisi meydana gelir. Artk yeryüzünde ve gökte hiç-

bir ey sana gizli kalmaz. Sana her ne gözükürse, kendisini ayrt eder ve

bu menzile ulamam olan bir bakas onu bilmezken sen onu örenir-

sin. Bu bir keif bilgisidir. Çünkü sen onu -sana ait bir zevk olmad
için kendinden görmeden- alamet vastasyla müahede edersin. Pey-

gamberlerden kdem bilgisini de örenirsin. Bu bilgi deerli bir bilgidir

ve onun sayesinde örenmi olduun srlar ve bilgileri mertebelerden

ayrldktan sonra muhafaza edebilirsin. Söz konusu mertebelerde senin

adna gerçekleen bilgi ve srlar gerçeklemiti, insanlarn büyük ksm,

gördüü eyleri (mertebeden ayrldktan sonra) unutur. Bu peygam-

berden bu bilgi onun adna gerçekletikten sonra, nebiler (bilgilerini)

koruduklar gibi o da (bilgisini) korur. Ayn zamanda peygamberlerden

âlemde eriatlar bilgisini örenirsin. Bu ilmin kayna nedir, nereden

alnr? Baz hükümlerde eriatlar niçin deiir? Hangi hususlarda ayn

ve ortaktrlar? Öyle ki bu kii, kefinde Allah’n yardmyla desteklen-

memi olsayd, nebihk iddiasnda bulunurdu. Fakat Allah velilerini des-

teklemi ve kendilerine ait olmayan iddialarda yanlmaktan onlan mu-

hafaza etmitir. Çünkü onlar insanlarn nezdnde kendi hazlarndan

uzaklamlardr. Fakat Allah’n katnda kendi hazlarndan uzaklam

deillerdir. Haklan Hak için talep edilmesi mümkün deildir. Hak haz

için talep edilir. Bu balamda talebin yarar, talep edilen eyin elde

edilmesidir. Hak ise, herhangi bir kimse tarafndan elde edilemez ve

(bu yönden) bir bilen tarafndan talep edilemez. Sadece haz için talep

edilebilir.

Bu ilimden âklar tedavi edilir. Muhabbet onlarda ifrata kaçtn-

da, bu mertebeden çektikleri azap halinden kendilerini kurtaracak rahat-

lk ilac onlar için çkartlr. Söz konusu azap, sklma, daralma gibi a-

kn yol açt durumlardr. Bu nebileri müahede ermekten, ayn za-
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manda, kullar arasnda hakkn vekilleri olan kimselerin kendisine muh-

taç olduklar rahmet, kahr, güç, yumuaklk gibi eylerin bilgisi öreni-

lir. Bunlar, vekil (naib) olduklarnda insanlara kar davranlarn belir-

ledii gibi kendi nefislerine ve Hakka kar da onlara göre davranrlar.

Böylelikle bütün bunlar elde ederler. Böyle bir insan sradan insanlar

arasnda naiblik derecesini elde etmemi olsa bile, kendisine özgü âlem-

de o Allah’n vekihdir. Kendisine özgü âlem ise, kendi nefsi, -ailesi ve

çoluk çocuu var ise- ailesi ve çocuklardr. Bu menzildeki insan pey-

gamberlerden bir sr örenir. Söz konusu sr vastasyla bilgisiz, bilgi-

sizlik Ölümünden hayat bulduu gibi Allah da ölüleri onunla diriltir.

Çünkü o da ülfet menziline racidir. Çünkü bir eyin hayan, kendisiyle

ülfet etmesinden vc cl-Hay isminden kendisine bakmasndan kaynakla-

nr. Bu isim, bileik deildir. Ayn zamanda ‘muhallak (tam yaratlm)’

ifadesinde geçtii üzere tam yaratl onun adna gerçekleir. Bu men-

zilde onun adna muhallak olmayan yaratln bilgisi gerçeklemez. Ek-

sik yaratln bilgisi, ancak baka bir menzilden meydana gelebilir.

Bu menzilde, nebilerden tasavvur bügisini örenir. Bu bilgi, bileik

olmayan tekillerin bilgisidir. Bu menzüden anlamlar suret giyer. Böyle-

likle alim meseleleri kendi nefsinde tasvir eder, sonra onlar örenenlere

en güzel ekilde onlar gösterir. Bunlar, ‘muhallak’, yani tam yaratl

sahibidir. Hata ederse, baka bir menzilden kaynaklanr. Bu menzilde

âkta meydana gelen akn sebebinin ne olduunu ve baka birine deil

de sadece kendisine balanmasn salayacak ekilde âk ile mauku

birbirine balayan ban ne olduunu örenir. Acaba âk niçin bilgisi-

ne göre daha güzel olan birisinden kendi gözünde daha güzel görmek-

tedir. Kölesi olsa bile, niçin maukunun otoritesi alana girmektedir?

Niçin mauk olduunda, otorite efendiden köleye geçmektedir ve onun

emir ve yasaklar altna girmektedir? Böyle bir durumda kölesinin ken-

disine verdii emre kar çkmay aklndan bile geçiremez. Nasl oluyor

da efendilik köleye, kölelik ise efendiye intikal etmektedir? Köle efendi

de açk bir eküde nasl hüküm sahibi olmaktadr? Niçin onu kendinden

daha büyük gördüünü zannetmektedir? Kendi mutluluunu kölelikte

ve onun önünde zelil olmada görmektedir? Hâlbuki o, doas gerei

bakanl sevmektedir. Niçin ak, doasma etki etmektedir? Bu sayede

ruhlarn doa üzerindeki otoritesi onun adna belirginleir. Ak ruhani-

dir ve ruhun hakikatinin gerektirdii eye kendisini çevirmitir. Çünkü
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ruhun kendisinde bakanlk (duygusu) yoktur ve böyle bir nitelik kabul

etmez. Bu insan unu da örenir: Ak doal ve ruhani (ak) diye bölü-

nür mü? Yoksa o, ruhun özelliklerinden birisi midir? Yoksa ak, hay-

vanda ve bitkilerde de bulunmas nedeniyle, doann özelliklerinden bi-

risi midir? Bir insan bir cariyeye veya olana âk olup da bütünüyle

kendisinden niçin geçer ve belirttiimiz bu durumda olur? Hâlbuki in-

san kendisini alun, gümü, akar, mal gibi insan olmayan bir nesneye ise

kendisini ayn ekilde brakmaz. Bu, kymetli bir bilgidir. Bu nedenle

insan, zikrettiimiz dünyevi mallarn dnda, kendisini sadece Hakkn

sevgisine böyle brakr, insan, Hakka olan sevgisinin tümel mi, yoksa

tikel mi olup olmadn örenir. Bunun anlam udur: Acaba insan

Hakk doas ve ruhu yönünden bütünüyle mi sever, yoksa sadece ruhu

yönünden mi Hakk sever? Çünkü doal sevginin bu ilahi mertebeyle

ilgisi yoktur. Acaba bu mertebenin doal sevginin kendisiyle ilgüi ol-

duu bir mazhar var mdr, yok mudur? Bütün bunlar, bu menzilin

bilgisinin özdliklerindendir. Bu menzilin ilimlerinden örenilen husus-

lardan birisi de, zamann vc onun niçin döndüünün bilgisidir? Acaba

o, var olan bir durum nedeniyle mi yoksa var olmayan bir durum ne-

deniyle mi döner? Acaba gece ve gündüz zaman mdr, yoksa onlar bir

zamann bulunduuna delil midir? Gece vc gündüz zamanda m mey-

dana gelir? Bu menzilden, ruhlar indirtmek için konulmu bedenler,

onlarn suretleri, ekilleri, yaplar, üzerlerine ilenen eyler, onlardan

meydana gelen eyler, bir süreleri olup olmadn örendikten sonra

ise süreleri örenilir. Özellikleri, doalar ve Allah’n kendilerinde yarat-

t etkileri yönünden harfler ve yldzlar örenilir. Bu etkinin kimlerde

olduunu, bunlarn etkilerinden neyle saknlaca bu menzilden öre-

nilir. Baladnda ise, baladm nasl serbest brakacan veya serbest

braktnda ise, serbestlikten nasl balayacan bu menzilden öreni-

lir. Bu menzilden u msrada dile getirdiimiz husus örenilir:

Hak bilinmezlik vt bilinme arasnda

nsanlar terk edilmilik ve «i/et edilmi arasnda

e’n nitelik ile nitelenen arasnda

Hal makbul ve sarf edilen arasnda
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te bunlar, bu menzilin içerdii baz hususlardr. Menzilde baka

pek çok ey vardr. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ YETM DOKUZUNCU BÖLÜM
Muhammedi Makamdan itibar Menzili ve Srlarnn

Bilinmesi

Fiillerdeki tecellisi mümkün deil

Bizce, bakas için ise mümkündür bu

Bu imkâna delil kendi fiiliyle getirilir

Kul aciz iken fiilde nasl görülür

Bir ksm Hak âlemde zahirdir der

Bir ksm der ki, Hak vermemedefaildir

in gerçei acizlik ve hayret

Bu ise ancak baarya erene aydnlanr

Bilmelisin ki, bir mazharn dnda zari tecelli, hakikat ehli arasnda

imkânsz saylmtr ve bu konuda bir görü ayrl yoktur. Mazharlar-

da tecelli ise -ki bu inanç suretlerindeki tecellidir- herhangi bir görü

ayrl olmakszn gerçekleir. Akdedilirlerde tecelli de, bir görü ayrl
olmakszn gerçekleir. Bu ikisi, itibar tecellileridir. Çünkü bu mazhar-

lar, ister akdedilirlerin suretleri olsun ister inanç surederi olsun, bilgiyle

üzerinden geçilen bir köprüdür. Baka bir ifadeyle bu surederin ardnda

görülmesi ve bilinmesi mümkün olmayan bir varlk olduu bilinir. Gö-

rülmeyen ve bilinmeyen bu bilinenin ardnda ise, bilinebilecek bir haki-

kat kesinlikle yoktur. Fiillerdeki tecellisine gelirsek -ki kendisinden var

olanlarm meydana geldii ve mazharlarm ortaya çkt zat ile var olan-

larn ve mazharlarm ilikisini kast etmekteyim- bu durum u ayette be-

lirtilir:
‘Onlar göklerin ve yerin yaratlna tank tutmadm/1*6 Hak, baz
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kullarnn inançlarnda bu durumun geçekleecei inancn yerletirmi-

ken baz kullarnn inançlarna ise böyle bir eyin gerçeklemesini red-

detme inancu yerletirmitir. Daha önce de belirttiimiz gibi, Allah

inanç surederinde tecelli eder. Öyleyse baz kimseler, kendisinin ve ba-

kasnn fiillerinin Allah tarafndan yaratlm olduunu ve bununla bir-

likte onlar kendi kudretinden görür. Bilir ki, fiiller, ilahi kudretten

meydana gelir. Bununla birükte kendi kudretinin veya bakasnn kud-

retinin fiilin var edilme ve yokluktan varla çkartlmas esnasnda güç

yetirilene ilimediini görür. Böyle birisi, hakkn fiillerde ancak burada

gerçeklemi olaca ekilde tecelli edeceini kabul eder. Böylelikle bu

tecelliyi imkânsz sayar. Kendi fiillerinin kadim kudret tarafndan deil

kendisi tarafndan yaratlm olduunu bilip de, onlar ancak varlklar

esnasnda görürse, bu inanç sahibi insafl olursa, kudretinin fiilin yara-

tlmasna ilitiini görmez. O sadece kendisindeki hareket ile organn

bu tecellinin gerçeklemesine ilitiini görür. Bu hususta meseleyi bi-

lenler arasnda görü ayrl vardr ve bu, dünyada ve ahirette ortadan

kalkmaz. u var ki dünya, kendi hali gerei, bu ve benzeri konularda

çekimeyi gerektirir. Cennette ise bu konuda çekime söz konusu de-

ildir. Çünkü her bir görüü Hak, sahibinin inancna göre, onaylam-

tr. Ahirette birinci kii adna fiillerde tecelli edecei inancn korumu

iken dieri hakknda ise fiillerde tecelli etmeyecei bilgisini korumu-

tur. Bununla birlikte tecellinin gerçeklemeyecei veya gerçekleecei

inanc sabit olsa bile, tecelli gerçekleir. Fiillerde tecelliyi imkansz sa-

yan, onu kabul edenin Haktan gördüünü görür vc bu tecellide gördü-

ünü örenir. Nitekim burada da kendisinden çkan akledilirleri bilir.

Bu dier kii ise, imkânszl kabul eden kimsenin Allah’tan örendii

eyi örenemez. Buradan iin sorunlu olduu ortaya çkar. Allah teala

kitaplarnda ve peygamberlerinin diliyle bize hitap ederken tecellinin

olacan ortaya koyan olduu kadar ayn zamanda onu aklclarn dü-

üncelerinde de ortaya koyan ve onaylayan da Allah’tr. Böylelikle akl-

lar, tecellinin gerçeklemeyecei eklindeki bilgiyi fikir güçlerinden alr.

Bu perde hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Yükümlülük ise, her lci grup

arasnda bir görü ayrl olmakszn, fiillerin kazanlm olduu yö-

nüyle kesindir. Görü ayrl, iki kudretten hangisinden var edildii

hususundadr. Allah teala öyle buyurur: ‘Onlara nasl yaptmz size gö-

ründü Bu, tecellinin fiillerde gerçekleeceim kabul edenlerin en güç-
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lü delili olduu gibi ayn zamanda bunu reddedenlerin de en güçlü deli-

lidir. ‘Bakmazlar m, Rabbin gölgeyi nasl da uzatr .’
148 Burada görme ‘e’

edatna bitimi, görülen ey ‘nasl’ yaplmtr. Fiillerde tecelliyi kabul

etmeyen kimse öyle der: ‘Burada Hakkn zatn görmüyoruz. Hâlbuki

O, gölgenin uzamasna keyfiyet vermektedir. Hâlbuki biz onu görmü-

yoruz. Biz sadece youn ahslardan gölgenin uzadm görmekteyiz.

Bu gölgeler, üzerinde bulunduklar cisimlerin üzerine klarn yaylma-

sn engeller. Buradan unu anladk: Bu hitapta görmek, zikretmi ol-

duumuz ‘nasl’ ifadesiyle ilgili olmaldr. Bu ise, bakasndan deil, Al-

lah’tandr. Baka bir ifadeyle Allah kesif ahslarn dikilip bir yönlerin-

deki nurlarn bu ahslar nedeniyle mekânlara yaylmasnn engellenme-

sini dileseydi, onlarn bu engellemeleri gölge diye isimlendirilirdi. Ya da

bu gölgeler o mekânlar üzerinen yaylmasn engellerdi ve mekân-

larda baka birk yaratlmazd. Bu perdelenmik ise, iradesi bundan

eksik kalaca için, o mekânla üzerine yaylamazd. Nitekim Allah öyle

buyurur: ‘Sonra onu kolaylkla kendimize çekeriz.’149 Burada çekme, me-

kânn görülmesini salayacak ekilden ortaya çkmasyla gölgenin

kendisinden çkt ahsa göre dönmesidir. Burada çekilen gölge duvara

deil, Allah’a çekilmitir. Duyuda ve gözün gördüü kadaryla, gölge-

nin çekilmesi ve kesif ahsn yönüne doru toplanmasnn nedenin
ortaya çkmasdr. lahi konularda en fazla ve büyük hayretin ortaya çk-

t mesele, fiillerdeki (tecelli) meselesi, bilhassa da yaratklarn fiilleri-

nin knanmaya ve övülmeye konu olmalardr. Fiillerin iyi veya kütü

deerlendirmesine tabi tutulmas, onlar yaratklarn fiilleri olmaktan

çkartarak kendilerinden ortaya çkma halinde yaratlmamlardan ba-

kasnn fiilleri yapar. Allah’a ait bütün fiiller, fiili yaratlmtan olumsuz-

layan muhalifin mezhebine göre iyi ve güzeldir. Hâlbuki herhangi bir

görü ayrl olmakszn, fiiller için kötülük (hükmü) sabittir. Söz ko-

nusu kii, Allah katndan knanmann bu fiile ilimi olduunda tered-

düt etmez. Bunun sebebi ise, Allah’n o konudaki övgüsüne aykr ola-

rak meydana geldiinde, kesbtir. Söz konusu fiil ya emredilmitir fakat

kii onu yapmamtr veya yasaklanm bir itir, fakat kii onu yapmtr
(kmanmann nedeni budur). Bunun içindeki kendindedir. air böyle

bir mesele hakknda öyle demitir:
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Hayretten hayret sadr oldu

Keke, keke! Hayrete düülmeyen kim vardr?

Ben ‘ben’ dersem, der ki hayr

O ben derse, ödünç olmaz

Ben mecburum ve fiilim yoktur

Yaptm zorunlulukla yaparn

Fiilimin dayand kimse

Onun fiillerinde seçim yoktur

Ben ve O ayn noktadayz

0 noktann ise bir karan yok

Bu bölümde söylediklerimizle hakknda hayretini artracak hususla-

r sana örettik. Zikrettiklerimizi söyledikten sonra bilmelisin ki: Bu
menzil, gerçekte hayret menzili ve gayret makamdr. Bu menzilin ilim-

leri arasnda -ki o hayret bölümüne dahildir- yokluun olmakla nite-

lenmesi vardr ki olmak kendisini gerektirir. Bunun yan sra, Hakkn
var olanlar yoklukta yaratmayla nitelenmesi, yokluun belirli bir tarzda

yaratlmasnn bilgisi vardr. Bu yaratl sonucunda öyle denilir: Failin

fiili bir ey deildir ve ey olmayan fiil olmaz. Hak onu kendisine nispet

etmi ve öyle demitir:
‘
Dilerse sizi giderir.

,,so
Yani sizi yoklua katar.

‘Baka bir yaratl getirir.
,,s Burada Hakkn yoklua katmay meiyete

nasl izafe ettiine baknz! Hâlbuki onu kendisiyle yaratmann gerçek-

letii kudrete izafe etmemitir. lahi kitaplar, böyle ifadelerle doludur

vc bu menzil de onlar içerir. Bu konuda iin dorusu udur: Var olan-

lar zikredildii üzere yoklukla nitelenme halinde -ki yokluk mümküne
aittir, hale ait deildir- sabit hakikatlere sahiptir. Hak onlar varlk için

izhar edip de kendilerine halini giydirmi ve yokluk halinden soyutla-

mtr. Böylelikle de kendisi var eden diye isimlendirildii gibi bu ‘ayn’

da mevcut diye isimlendirilmitir. Böyle ise, Hakkn onlar kendisinden

çkartt eye -ki o yokluk halidir- geri çevirmesi uzak görülemez. Bu
durumda Hak onlan yok edici olmakla nitelenirken onlar da madum
olmakla nitelenir. Artk bunun hangi nitelikle geldiini örenmeye ge-

rek yoktur. Bize sorulursa, biz her iki durumun ve halin gerçeklemesi-
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ni de meiyete ait sayarz ve birbiriyle tartan iki hasm bu görüü ka-

bul eder. Bu ayn- sabte’nin varla nasl katld sorulursa, onu kudre-

te ve meiyete izafe ederiz. ki hasm bunu da kabul eder. Anlatmak is-

tediimiz eyi anladysan, hepsini meiyete katabilirsin. Bu, en dorusu

ve en uygun olandr ve öyle yaparsan, bu konuda tartmaktan kurtu-

lursun. Öyle ki bütün gruplar bu konuda tartmadan uzak kalr. Al-

lah’n onlarn nurlarm gidermesi de bu konuyla ilgilidir. Baka bir ifa-

deyle nurlarn gözlerinden giderir. Fakat gözlerinden nurun giderilme-

si onun yok edilmesini gerektirmez. Bundan anlalan ey u deildir:

Allah onlarn gözlerinden nuru yok edip onlar görmez bir halde karan-

lklarda brakr.

Bu menzilin ilimlerinden birisi de, Hakkn bir topluluu içlerinden

sadece birisinin yerine getirecei bir i için göndermesidir. Bu menzilin

ilimlerinden birisi de, görmeden, vurmadan ve atmadan bilginin var

olmasdr. Acaba bu fiiller, örenci için öretmenin sözü konumuna

nasl geçmektedirler? Biz bu sanattan, baktan (bilginin meydana gel-

mesini) tattk. Bilmelisin ki, günein nuruyla bakmak çokluklarna,

uzaklklarna ramen bütün görülenleri içerir. Üstelik onlar uzun bir

zaman diliminde görmez. Aksine gözden çkann görülenlerin üze-

rine yaylma an, gözün kendilerini idrak etme aiyla birdir. Burada bir

zamansal sralama veya uzama yoktur. Bununla birlikte, söz gelii ne-

den vc nedenlinin varlkta eit olmalarna ramen belirli bir sralamada

gelmesi gibi, akledilir bir sralama olabilir. Ayn ey lahza, vurma veya

atma da Allah’n kendilerine yerletirmi olduu bir takm ilimleri içe-

rir. Vurandan veya atandan veya düünenden bu fiiller gerçekletiinde,

o vuruun gücündeki bütün bilgileri idrak eder. Bu durum, günq -
yla bakn o bakn gücündeki bütün görülenleri vermesine benzer.

Burada vurma veya dier fiillerde bir eksiklik yoktur. Çünkü o, günein

görülenlerin büyük ksm üzerine yaylmas gibi, sonsuz bilgileri içerir.

Eksiklik, idrak edenin kalbinde meydana gelir. Bu durum, günein ay-

dnlatt bütün cisimleri görmeye imkân vermeyen gözün eksikliine

benzer. Bütün bunlar, idrak eden -söz gelii mekânda bulunmayan ruh-

lar gibi- zamanla snrlananlardan ise, tek bir anda gerçekleir. Böylelik-

le onlar, zamanda ve zamanda olmakszn idrak edilenlerden idrak ettik-

leri eyleri zamanda olmakszn idrak ederler. Hz. Peygamber’in Hak-

lan iki eliyle kürek kemiklerinin -veya srtna- arama vurduu, parmak-
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lannn serinliini gösünde hissettii ve böylelikle öncekilerin ve son-

rakilerin ilimlerini örendiini belirttii bir ifadesi buna iaret eder. Di-

lediine dilediini diledii ekilde öreten Allah münezzehtir. Allah’tan

baka ilah yoktur. O, Alim ve Kadir’dir.

Hz. Peygamber’in Huneyn günü dümanlarn yüzüne att toprak

da bu konuyla ilgilidir. Bu toprak onlarn gözlerine isabet etmi ve

bozguna uramlardr. Bu atmann ve bu vuruun içerdii eylere ba-

knz! Bu balamda baka gelirsek, ben onu kimseden aktarmadm ve

kimseden de duymadm. Ben onu bizzat kendimden gördüm. Bir bak-

am ve bu bakn içermi olduu ilimleri örendim. Bana bir bak ve-

rildi, onunla baktm ve bu bakn içerdii tüm bilgileri örendim. B
zevkler ilmidir. Buradan, ‘duyduuyla görür, gördüüyle duyar, konu-

tuuyla iitir
5

diyenin sözü anlalr.

Bir kiinin topluluun yapabilecei eyi yerine getirmesinin fayda-

sna gelirsek, bunun nedeni, Allah’n bu cemaate olan inayeti ve nime-

tidir. Çünkü Allah onlar için bu iyilikte bir pay ayrmar. Bunun ne-

deni, bir kiinin topluluun yapaca ii yapmadaki eksiklii deildir.

Bunun nedeni nispetlerin hakikatleridir. Çünkü bu konulmu (vaz’î)

deil, gerçek bir tertiptir. Bu durum (ilahi nitelikler arasnda) Hayy’n

Alim’in önüne geçmesine benzer. Ya da Mürid isminin Alim, Kadir is-

minin Mürid isminin kapsam altna girmesine benzer. Bu nedenle

Mürid, Kadife özgü bir ii yerine getirmez. Ya da Alim mürid ismine

özgü bir eyi yerine getirmez. Hay, Alim ismine özgü bir eyi yerine

getirmez. Alim hay ismine özgü bir eyi yerine getirmez. Mürid Alim

ismine özgü bir eyi yerine getirmez. Kadir Mürid ismine özgü bir eyi

yerine getirmez. Hâlbuki Alim Hayy’n ayndr, Mürid Kadir’in ayndr.

Hayat bilginin, bilgi iradenin, irade kudretin ayndr. Ya da hayat

Hayy’i, o da Alim’in, o da Mürd’in, o da Kadifin ayndr. Dier nite-

likler de böyledir. Öyleyse nispeder farkl farkl iken hakikat birdir. Bi-

linen, nitelik, hal ve nitelenendir. Öyleyse toplam birliin kendisinde

hüküm olarak -varlk olarak deil- içkindir. Çünkü orada bu toplama

ait mevcut hakikader yoktur. O sadece tek bir hakikattir ve ne kadara

ularsa ulasn nispetleri vardr. Tre bu varln var olanlara yaylmas-

dr. Baka bir ifadeyle bu, mevcut ve makul arasnda, bir’in topluluun

yapaca ii yapmasdr. te bu menzil, zikrettiimiz bu meseleyi içerir.
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Bu menzilin ilimlerinden birisi de, unsurlaru ve türeyenlerin bir-

birlerine, dönümesinin bilgisidir. Bu dönüme
,

1 dönüen ile kendisine

dönüüleni birletiren bir bala gerçekleir. Bu balayc nispet ortadan

kalksayd, herhangi bir ey dierine dönümezdi. Çünkü (bu ba yok

ise), bir ey ötekinden her yönden farkldr. Bu nedenle Rab ile merbub

arasnda nispet bulunmutur ve bu sayede rab kulun rabbi olabilmitir.

Hâlbuki merbub ile rabbin zan arasnda herhangi bir nispet ve iliki

yoktur ve bu nedenle de zattan herhangi bir ey meydana gelmez. Nite-

kim nedenleri ve nedenlilerden söz edenler bunu belirtmitir. Öyleyse

zat, zat olmas bakmndan eyay var etmeye yönelemez. Eyay var

etmeye ancak buna güç yetiren olmas ve engelin bulunmay yönün-

den yönelir. Bu durum ise, ilahlk diye isimlendirilen eydir. Ayn ekil-

de Allah doalar da bakalamalar nedeniyle garip bir ekilde sralam-

tr. Böylelikle ate unsurundan sonra hava unsuru gelir. Hava unsurunu

ise su unsuru takip eder. Su unsurunu ise toprak unsuru takip eder.

Ate ile su arasnda bütün yönlerden doal olarak birbirini itme özellii

vardr. Toprak ile hava arasnda da doal olarak bütün yönlerden birbi-

rini itme hali vardr. Allah, her biri iki yön olsun diye, bu doalarn ara-

sna vastalar yerletirmitir. Her bir yönün kendisini takip eden uçla

özel bir ilikisi vardr. Bu balamda Allah suyu atee dönütürmek iste-

diinde -ki ate suya doas gerei zttr- onu önce havaya, sonra ise o

havay atee çevirir. Allah’n havaya dönütürmeden suyu atee dönü-

türmeyiinin nedeni, (kudretteki eksiklik deil) sadece karlkl ilikinin

varldr. Doa âlemindeki bütün dönümeler de böyiedir.

Bu konunun ilahi mertebedeki durumuna gelirsek, bu konuya bu

kitapta yaratlmn zatnn Yaratan’n zatnn niteliiyle ve Yaratan’n

zatnn yaratlmn zatnn niteliiyle nitelenmesi bahsinde iaret etmi-

tik. Sonra Yaratan’n zat yaratlmn zatnn gerektirdii özellikten so-

yutland gibi yaratlmn zat da Yaratan
3m zatnn gerektirdii özel-

likten soyudanr. Rab ile merbub arasndaki iliki olmasayd, merbub

kendisine delil olamayaca gibi ikisi de birbirlerinin nitelikleriyle nite-

lenmeyi kabul etmezlerdi. Bu nispet sayesinde Hak kullarn yükümlü

tutmu, onlara emir vermi ve yasaklar koymutur. Yine ayn nispet ne-

deniyle yaratklar, emir ve yasakla muhatap olmutur. Kalp sahibiysen

ve zikrettiimiz hususta ‘ahit olduun halde kulak verenlerden’ isen,

dikkatini çektiim hususu iyice incele. Böyle olmazsan, büyük iyilii ve
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deeri ve yarar büyük kymetli bügiyi kaçrrsn. Fakat o, Allah koru-

madkça, tehlikeli bir eydir.

Bu menzilde gizli ilahi tuzak, el-Kahir, el-Kadir isimlerinden orta-

ya çkar. Bu tuzak, gayb âleminden duyu âlemine kahr klc vastasyla

var olmutur. Bu klç, rahmani bir isme balanm bir varl arar. Ör-

nek olarak, Hz Musa'nn Firavundu veya Nemrut ve Firavunlarn pey-

gamberleri peygamber adna aramasn verebiliriz. Bütün bunlar, arifte

bilfiil bulunan ve onun zâhirinde ve bâtnnda gözüken niteliklerdir.

Arif bunlar kendi nefsinden kef eder. El-Kahir isminin adamlar ken-

disine musallat olduunda, arif el-Bâtn ismine iltica eder. Böylelikle bu

isim onun adna el-Kahir ismi nezdinde efaat eder ve ilahi isimlerden

bir grup el-Bâtn ismi adna harekete geçer. Bunun nedeni, hüve’ye ya-

knl nedeniyle el-Bâtn ismine saygdr. Onunla birlikte, menzilinin

hüve’den uzakl nedeniyle, ez-Zahir ismi üzerine hakim olurlar. Bu

isim onlar adna gayb âleminden berzahta bir topluluk harekete geçirir.

Çünkü berzah âlemi, etki bakmndan duyu âleminden daha güçlüdür.

Çünkü berzah âlemi, duyu âleminde duyunun kendilerine etki ettii

eyle etki edebilirken duyu hayale (berzah) etki edemez. Baknz! Uyu-

yan insan rüyasnda cinsel ilikiye girdiini görür ve bunun etkisiyle

duyu âleminde cenabet olur. Kendisini korkutan bir kâbus görür, bu-

nun etkisiyle uyuyann bedeninde hareket, kendisinden çkan ses veya

anlalan bir söz veya korkunun etkisiyle terleme görülür. Hayal duyu

suretinde kendiliinde duyulur olmayan bir eyi izhar eder ve kendisini

duyuya katar. Duyu âlemi ise, duyuluru bizzat hayal edilen haline ge-

tirme gücüne sahip deildir. Böylelikle ârif için bu berzah topluluun

kendisinden bilgiler meydana gelir. Bu bilgilerle ârif, -böyle bir ey sa-

bit ise- mutluluuna zarar veren kukunun bilgisine ular. Bu menzilde

bu kuku vc bu delillerin bulunmas zorunludur.
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FASIL

Mevkf (Durak) Nedir?

Bilmelisin ki, iki menzil veya münazele (Hakkn inii ve kulun yük-

selii), iki makam veya iki hal arasnda bir berzah vardr. Kulun kendi-

sinde durduu bu berzah, mevkf (durak) diye isimlendirilir. Mevkf, e\-

Mevakf adl eserinde Muhammed b. Abdülcabbar en-Nifferi’nin hak-

knda konutuu meseledir. Bu eserinde Nifferi ‘falan mevkfta Hak

beni durdurdu (evkafenî)’ diyerek söze balar. Kendisine izafe ettii bu

isim, kendisine intikal ettii menzil veya makam veya hal veya

münazele’dir. u var ki ‘beni mevkfta durdurdu’ dedii mevkf ise,

mevkflarn ötesindedir. Söz konusu mevkf, kendisine intikal edilen

mevkfn adndan baka bir adla isimlendirilmitir. Bu mevkf, kendi-

sinden sonraya ilkine uygun olmayan bir eyin bulunduu mevkftr.

Bize göre bu. Hakkn kendisini aktarmak istedii eydir. Hak onu ma-

kamdan hale veya halden makama veya makamdan menzile menzilden

münazeleye münazeleden makama aktarmak irade edebilir. Bu

mevkflann varlnn yarar udur: Hak, kulu bir eyden baka bir eye

aktarmak istediinde, kendisinden ayrld ile kendisine geçecei ey
arasnda durdurur ve kendisine intikal ettii yerin adabm verir, kendi-

sini karlayaca emre kar nasl davranmasn gerektiini ona öretir.

Çünkü Hak her menzil, makam, hal, münazele için bir adap belirlemi-

tir. Kul bu hususlardaki ilahi adaba riayet etmezse, kovulur. Bu edep

kulun söz konusu mertebe veya hallerde Hakkn gözükmesini irade et-

tii ekilde davranmasdr. Hakkn iradesi ise, -o emirde veya hazrette

inkâr veya kabul edilme tarzndaki- tecellisiyle örenilir. Kul da merte-

benin hak ettii adaba göre davranr. Sahih bir rivayette Hakkn kar-

trma mertebesinde tecellisi zikredilmitir. Hak inanç suretlerinden -ki

buras inançlar mertebesidir- baka suretlerde tecelli eder. Böylelikle hiç

kimse O’nu kabul etmez ve kendisine yaklamaz. Aksine Allah kendile-

rine ‘Ben sizin Rabbinizim’ dediinde, öyle derler: ‘Senden Allah’a s-

nrz.’ Ârif ise böyle bir makamda Allah’ tanr. u var ki Allah’n

kendisine verdii bilgiden unu örenmitir: Allah teala, dünya haya-

tnda, bilgisinin Allah’a ibadet ettii belirli bir suretle snrlanm oldu-
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u kimsenin bu yerde O’nu tanmasn dikmemitir. Arifin edebinin bir

yönü, inkâr ederken söz konusu insanlara uymaktr. Fakat arif onlarn

söylemi olduu snma sözünü telaffuz etmez. Çünkü arif Allah’ bi-

lir. Allah kendilerine bu mertebedeki bu görü esnasnda öyle sorar:

‘Sizin ile Rabbiniz arasnda kendisini tanmanz salayan bir alamet var

mdr?’ diye sorar. Onlar da ‘vardr’ diye cevap verirler. Bunun üzerine

Allah, alametleri birbirlerinden farkl bile olsa, onlar için söz konusu

alamete (göre tecelli eder). Yem surette (Hakk) gördüklerinde ise -ki o

kendisinde Allah’a ibadet ettikleri surettir- o zaman Allah’ kabul eder-

ler. Arif, Allah karsnda göstermesi gereken edebin gereiyle, bu ka-

bulde de kendilerine uyar. Böylelikle Allah adna topluluun kabul etti-

i eyi kabul etmi olur. te bu mevakfm yarardr. Öyleyse daha önce

de belirttiimiz gibi, aralarnda mevkf bulunmayan iki menzil veya

makam yoktur. ki menzil veya iki mertebe veya iki makam veya iki hal

veya iki miinazele -hangisini istersen öyle söyle- arasnda mudaka

mevkf vardr. Bunun nedeni, onun tek bir ey olmasdr. u var ki,

onun hali salik üzerinde bakalar. Böylelikle baka bir menzile veya

mertebeye intikal ettiini zanneder ve hayrete düer. Çünkü o Haldun

kendisini durdurduunu görmemi, fakat bakalama onun nezdinde

gerçeklemitir. Kendisinde ortaya çkan bu bakalamann ise, intikal

ettii menzilden mi yoksa, kendisine geldii menzilden mi olduunu da

bilemez. Burada ii bilen bir arif varsa, ona öretir. Bir eyhi yok ise, ii

kartrr. Çünkü bu iin bir özellii de, dala önce kendisine yapt gi-

bi veya gelecekte kendisine yapaca gibi, Haklan onu durdurmam-

dr. Bu durumda salik, üzerinde ortaya çkan halde saygszlk yapp

yapmamaktan korkar: Acaba ona önceki edebe göre mi davranacaktr,

yoksa yeni halin kendisine ait bir edebi mi vardr? Bu durum, Allah’n

kendisini durdurduu saliklere aittir. Hak birisini bu mcvkflardan biri-

sinde durdurmazsa ve kendisinden ayrld makam ile kendisine gittii

makamn ayrc özelliini ona bildirmezse, onun intikalleri ayn men-

zilde gerçekleir. Çünkü bu zevk sahibinde sadece tek bir emir vardr ve

intikaller bu emirde gerçekleir. Bu hal, d-Makamat yazar Müziri’nin

haliydi. Makamat diye isimlendirilen kitabn da buna dayandrmtr.

Onlar tek bir makam içinde yüz makama ulatrmtr ki bu tek makam

muhabbet makamdr. Böyle bir insan, durdurulmaz ve hayrete dü-

mez. Fakat Allah’ ve kendisine intikal edilen menzil veya makamla ilgili
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niteliklerini bilmekten pek deerli eyleri kaçrr. Bunun yan sra Hak-

kn mertebesi ile bu menzil arasndaki ilikileri de bilemez. Bu durumda

onun bilgisi, bu mertebelere girdii ilk anda birinci emrin içermi ol-

duu bir icmal bilgisidir. Buna mukabil, mevakf sahibinin bilgisi ise,

bir tafsil bilgisidir. Fakat kendisinden böyle bir ey gerçeklemediinde,

adap konusundaki eksiklikleri balanr ve bu eksiklik onun haline etki

etmez. Aksine ileri gerektii ekilde verir. Fakat bu kii, durann men-

ziline ulaamaz veya yitirdii eyleri de örenemez. Duran (mevkf sa-

hibi) onu bilir, fakat o, onu tanmaz. çinde bulunduumuz bu menzi-

lin bilinmeyen bir mevkf vardr. Bilinmeyen de deil, mevakf sahibi-

nin kendisinde hayrete düecei bir menzili vardr. Çünkü kendisine

özgü mevkfin vermi olduu ey ile bu menzil arasndaki iliki, menzi-

lin üzerine kurulduu eyden uzaktr. Ayn ey, ondan sonra gelen

menzil için geçerüdir. u var ki ona konuk olan kimse, hayrete dümü
olsa bile, menzil ile vakfe arasndaki iliki ortadan kalktnda, bu duru

esnasnda mevkftan unu örenir: liki, (mevkf ile menzil arasnda

deil), vakfe üe (menzüe) yerleen arasndadr. Böylelikle karlkl iliki

oradan kalkm olsa bile, mertebenin hak etmi olduu adab örenir ve

bundan dolay Allah’a ükreder. Mevkf sahibi, yorulmutur, fakat o

büyük bir bilgindir. Mevkf (durak) olmayan kimse, sülûkunda rahattr

ve yorulmaz. Belki de bu ikisi bir araya gelse ve mevkf olmayan kimse

mevkf sahibinin halini görseydi, kendisinde gördüü meakkat nede-

niyle onu reddeder ve mertebe balummdan kendisindenaa olduunu

zannederdi, Bu nedenle onu knar, meakkati nedeniyle kendisini azar-

lar ve kendisine ‘bu yol, senin üzerinde bulunduun halden daha kolay-

dr’ diyerek eyhlik taslard. Böyle yapmasnn nedeni, mevkflar bilme-

yiidir. Mevkf sahibi olan kimse ise, dierini bilir, kendisine kar oylan

saygszlna kar ona tepki göstermez, ona tahammül eder, kendi ha-

lini ve bu yolda kaçrd eyleri kendisine bildirmez. Çünkü mevkf sa-

hibi unu örenmitir: Allah o kii adna bu mertebeyi irade etmemi

ve onu buna ehil klmamtr. Bu nedenle onun söylediklerini kabul

eder. Ona söyleyecei son söz udur: Kardeim! Ben seni halinle ba
baa braktm gibi sen de beni halimle ba baa brak.’ Sonra da onu

kendi haliyle brakr. Dikkatini çektiim bu husus, bu yolda olabilecek

en yararl bilgilerdendir. Çünkü bu mesele, kartrma ve hayretle ilgili-

dir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ SEKSENNC BÖLÜM
Musevî Makamdan 'Bana Ne' Menzilinin Bilinmesi

Dedim ki bana ne var, dedi ki ‘kulum senin çin ne var?’

Dedim ki benim için ne var, dedi ki senin için olan katmâadr

Dedim ki, om bana mülk olarak izafe ettiinde

Sözünle onu ‘benim katm’ diyerek niçin snrladn

Dedi ki, benim katmda olduunu bilince

Senin katndaki mülk benim katmda olur

Dedim ki, sen benim aynm isen

Senin katndaki benim katmâadr sözün doru olur

Nasl ki sen ‘senin katndaki benim katmâadr’ diyorsun

Biz de diyelim o zaman: Senin katndaki bizim katmzdadr

Bu daha uygun, çünkü benim zatm bir zarf

Sen münezzeh oldun, ‘kat’ benim katimdir

Bu, yüce bir menzildir. Onunla mcvkfi arasnda bir iliki yoktur.

Bu nedenle iliki, bundan önceki menzilde de olduu gibi, vâkfa (du-

rakta durana) döner. Yakup peygamber oullarna öyle demitir: ‘Ben

sizi Allah’a kar koruyamam. Hüküm Allah’a aittir .

5I” Bu menzilden Hz.

Peygamber’e öyle vahyedilmitir: ‘En yakn akrabalarn korkut.’
15* Bu

nedenle Hz. Peygamber Safa’da durmu, kendisine insanlarn en sevim-

lisi olan kimseye öyle hitap etmiti: Ey Muhammed kz Fatma! Ken-

dine dikkat et. Allah’tan gelecek bir eyi senden engelleyemem.’ Hz.

Peygamber bütün akrabalarna benzer bir söz söylemitir. Amcas Ebu

Leheb de oradayd. Ellerine üfleyerek öyle demiti: ‘Söylediinden el-

lerimize bir ey geçmedi.’ Ebu Leheb hakl idi. Çünkü Allah peygambe-

rinin korkutmasndan onu yararlandrmad veya kendisinin bedbahtl-n irade ettiinde kalbine söylediklerinden bir ey sokmad. Bu neden-

le Allah onun hakknda u ayeti indirdi: ‘Ebu Leheb’in elleri kurusun ve

kurudu da Ona mal ve kazand fayda vermedi.’
154 Çünkü Ebu Leheb
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malna itimat etmekteydi. lerinde Allah’tan baaksna bel balayan ise

hüsrana urar. Sebepleri benimseyenler sebeplere bel balayp da Al-

lah’a tevekkülden uzaklarlarsa, amelleri boa gidenler zümresine kat-

lrlar. Sebepleri kabul edip de Allah’a bel baladklarnda ve sebeplere

Allah'n kendilerini yerletirdii snrlarn armadklarnda ise, Allah

adamlarnn büyüklerinden olurlar. Onlar hakknda Allah *ticaret ve al

veriin Allah’ zikretmekten alkoymad kimseler’ 155 demitir. Böylelikle

Allah onlar adna bu menzilde adamlk mertebesini dile getirmitir. Al-

lah birisi hakknda bir konuda tanklk ederse, söz konusu kii o konuda

iddiada bulunduunda hakldr. Hak kendilerini ortaya koyduu için

sebepleri kabul edip doal olarak sebeplere yönelenler de vardr. Söz

konusu kimse, Allah’a itimat etse bile, sebepler bulunmadnda içinde

bir sknt yaar. Böyle biri, orta derecedeki adamlardandr. Sebeplerin

bulunmadm hissedip mizaç skntya düerse, bu davran, büyük

adamlarn özelliklerindendir. Mizaç zorlanmaz ve sebeplerin bulunma-

dn da hissetmezse, bu hal Allah’a itimat halidir ve o hal sahibi olan

orta derecedekilerin halidir. Mekke’nin fethi esnasnda Hz. Peygam-

berim önünde bir adam durmu. Hz. Peygamber o adamn öldürülme-

sini istiyordu. Adam iini görüp ayrldnda ise, Hz. Peygamber öyle

demitir: ‘Önümde durduunda, onu niçin öldürmediniz?’ Sahabe

kendisine:‘Ka iaretiyle bize ima etseydin ya?’ dediklerinde ise, öyle

demitir: ‘Bir peygamberin dümanca bakmas yakk almaz.’ Bu ken-

disinden uzak durulamayan bir haldir. Bu halden uzaklamann en ileri

derecesi, kötülükte kendisinden uzaklamaktr. yilik hakknda ise, ba-

zen onu iyilikte övülmü bir yöntem edinmilerdir. Büyük insan, emri-

ne uyacak birisine huzurundaki kimse için mal veya hediye getirilmesini

iaretle emreder ve getirileni hediye eder. Bunu ise, açkça söyleyerek

deil, hakknda bu iyiliin düünüldüü kimse farkna varmakszn göz-

le iaret ederek yapar. yilik bile olsa, peygamberden böyle bir davran

meydana gelmez. Bunun nedeni ise, nefsinin böyle bir alkanlk ka-

zanmam olmasdr. Çünkü nefs, iyilikte kala iareti alkanlk haline

getirdii için, kötülükte de kullanmaya balayabilir. Çünkü nefsin özel-

lii, doann boyunduruu altna girmektir. Bu iaret ‘dümanca bak
(hain bak)’ diye isimlendirilmitir, çünkü nefiste bulunan eyi ifade

etmek, gözün deil, konuma niteliinin bir özelliidir. Göz de iaretle

nefste bulunan eyi ifade edebilir, fakat ona ait olan bakmaktr. Bu du-
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rumda gözde konuma niteliinden bulunan ey, konuma niteliine ait

bir emanet olarak bulunur. Göz elindeki emanete herhangi bir konuda

ve birisi hakknda ima veya iaret yoluyla tasarrufta bulunduunda, hiç

kukusuz, emanete hainlik etmitir. Bu nedenle göz hainlik ile nitelen-

mitir. Hainlik, emanette tasarrufta bulunmak demektir. Çünkü emanet

sana ait bir mal deildir, sen sadece onu sahibine ulatrmakla yüküm-

lüsün. Bulunulan menzil bir ahs hakknda kötülük veya iyilik yapmay

gerektirebilir ve göz iaret ettii kimseye bu niyeti aktarma gücüne sa-

hip olabilir. Göz ifadenin kelama ait bir nitelik olduunu bilip iaret

etmeden emaneti sahibi olan dile ulatrr ve dil de onu söylerse, hiç

kukusuz, göz emaneti sahibine ulatrm ve ona hainlik etmemitir.

Allah tcala öyle buyurur:
‘

Gözlerin hainliini bilir.’
156 Baka bir ifadeyle

onlarn hainlik olduunu bilir. Hâlbuki Allah ‘gözlerin iaret ve ima et-

tii eyi bilir’ dememitir. Çünkü iaret edilen, bunu bilir ve bu bir öv-

gü deildir. Fakat herkes, Allah’n kendisine bunu bildirdii kimseler-

den baka kimse o bakn hainlik olduunu bilemez. Kukusuz Allah

bize de onu bildirmi ve biz de onu örenmiizdir. Öyleyse böyle bak
(gözle iaret ve ima), iyilik söz konusu olduunda övülen bir hainlik

iken kötülükte knanm bir hainliktir. Her iki durumda da hainlik nite-

liini yitirmez.

Bu durumu sana açkladktan sonra, tam bir bilinç ile, bundan ya-

pabildiini yapmaya çalmalsn. Çünkü sen masum deilsin. Öyleyse

bilinçli ve huzur halinde olmaya çal ki, belki bu makama ulaabilirsin.

öyle diyebilirsin: ‘Kukusuz kemal sahibi olduuna ahitlik edilen

kimse de, iaret diliyle konumu ve dille konuma kendisine yasaklan-

mtr. Meryem, sa’ya durumunu sormalarn iaret etmitir.’ öyle de-

riz: Meryem, daha sonra kemale ulamtr, yoksa o esnada deil! Bak-

nz! Zekeriya’ya öyle denilmitir: ‘Senin iaretin insanlarla ancak remizle

konumaktr. 5157 Remiz iaretle gerçekleen anlatmdr. Çünkü iaret,

amaçlanan konuda daha açktr. Hatta iaret, konuann hal karinesine

muhtaç olduu baz yerlerde iaret edilenin isminin söylenmesinden

daha güçlü bir bildirime sahiptir. Öyle ki, bir ahs dier bir ahsa,

Zeyd’in de bulunduu bir ortamda ‘Zeyd’e unu unu söyle’ dese, din-

leyen kii onun baka bir Zeyd’i kast ettiini zannedebilir. Hâlbuki ko-

nuan kii, oradaki Zeyd’ kast etmitir. smini söylemeyi brakp da

eliyle veya gözüyle kendisine iaret ederek ‘una söyle’ dese, belirsizlik-
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ten ve miiphemlikten daha uzak bir ifade ortaya çkard. Harf, kapal

bir sözdür ve bir takm durumlara yorumlanmas mümkündür. Nitekim

air kendisini isimlendirmeden atei remizle tantrken bunu yapar:

Ku vardr kanatsz uçar

Akam ve sabah yer durur

Dallarda yürür, öter de öter

Çatmada savaçlar tahrik eder

Aslan kendisinden kaçar geni çöllerde

Oklar ve karglar malup eder

Bakirelerin dizleri önünde oturur

Gerdanln altndakini aça çkartr

Öldüünde ise ebeveyni yaralanr

Yaralyken diri olarak geri döner

Ebeveyn derken çakmak tam kast eder ki ate hakkndaki bir re-

mizdir. Baka bir air ise göz hakknda daha güzel bir remiz kullanm-

tr:

Bir ku kanatsz uçar

Kularn ve uçanlarn üstüne çkar

Ta kendisine dese erir

ipein kendisine demesini inkâr eder

Talar derken sürme tan kast eder. Bilmelisin ki, nefsinde bir

mabud yerletirip de -kesin inanca sahip olarak deil- zanna uyarak ona

ibadet eden kimseye, bu zan hainlik eder ve Allah’a kar kendisine bir

fayda vermez. Allah teala öyle buyurmutur: ‘Kukusuz ki zan bir gerçek

ifade etmez-
nSB Onlarn ibadetleri hakknda ise öyle demitir: ‘Onlar an-

cak zanna ve nefislerinin arzusuna uyarlar ,

’

159
Allah, kendisinden bakas-

na yaplan ibadetin ancak -bir bilgiye göre deil- zanna göre yaplm
olduunu belirterek bu ibadeti onlara nispet etmitir. Çünkü (Allah’tan

bakasna taplmasm salayan) böyle bir hal, gerçekte bilgi deildir.
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Buradan bilginin kurtuluun nedeni olduu örenilir. Yolda bedbaht

olsa bile, var kurtuluadr. Öyleyse bilginin mertebesi ne kadar erefli-

dir! Bu nedenle Allah peygamberine bilgiden baka herhangi bir konu-

da ‘daha fazlasn’ istemeyi emretmemitir. Allah peygamberine öyle

demitir: ‘De ki, Rabbim benim bilgimi artr.’160 aret ettiimiz hususu

anlayan kimse, bedbaht olanlarla mutlu olanlarn (farkn) örenir ve

yolda bedbahtl gerektiren geçici eyler kendisine etki etmez. Mürik

Hakkn layk olduu celal niteliklerini bilseydi, hiç kukusuz ki, kendi-

sine irk koulmay da hak etmediini bilirdi. Mürik Allah’a ortak ko-

tuu eyin Allah ile birlikte ilahlkta ortak koulmay hak etmediini

bilseydi, ortak komazd. Öyleyse mürik her lci taraf (Allah’n layk ol-

duu nitelik ve ortak kotuu eyin durumu) hakknda da bilgisizlii

nedeniyle cezalandrlacaktr. Allah teala öyle buyurur: ‘Cahillerden ol-

ma.'
16 ' Baka bir ayette ise öyle der:

c
Cahillerden olmaman sana öütle-

rim
7 '62 Mürik ortakl ilahlkta deil de fiille snrl tutsayd, bu du-

rumda ite bir genilik bulunurdu. Çünkü fiillerin yaratlmlara izafe

edilmesinde bir sorun vardr ve fiil sahibi olan hakknda sahibi mazur-

dur. Öyleyse insanlar fiilleri fail olmadn bildikleri kimseye izafe et-

tiklerinde, bu durumda bilgisizlik nedeniyle cezalandrlrlar ve bilgisiz-

lik nedeniyle knanmlardr. Bu balamda öyle denilir:
‘
Yonttuunuz

eye mi taparsnz?’ 163 Fiil sahibi olan hakknda ise Allah teala öyle bu-

yurmutur: ‘

Firavun kavmini saptrd ve hidayet etmedi .

7'64
Böylelikle sap-

trmay Firavun’a nispet etmiken kavmine nispet etmemitir. Çünkü

Firavun onlarda etkin olduu gibi gerçekte de öyleydi.
‘

Hidayet etme-

di
7 16S

,
yani onlara Hakkn yolunu açklamad demektir. Çünkü o, etkin

olmas yönüyle, (doru yolu açklamad). Hâlbuki ibadet edilen ey

donuk olsayd, kartrma meydana gelmezdi.

öyle denilebilir: Acaba mürikler, donuk veya bitkilerden özellikle

fiil sahibi olanlardan ilah edinselerdi, mazur mu olacaklard?’ öyle de-

riz: Mazur olmazlard. Çünkü onun özellii, Allah’a izafe edildii gibi

kendisine fiillerin izafe edilmesini salayacak ekilde, her eye yaylmaz.

Bu kadarlk bilgisizlik nedeniyle ise, Firavun ve benzerleri gibi fiilleri

olan yaratlmlara tapanlar cezalandrlmtr. Çünkü onun sahip oldu-

u kudret, kendisine ibadet edenin gücünü amaz. Öyleyse onun kudre-

ti, bütün fiillerine sirayet etmez. Çünkü yaratlm kudret, mekânl var-

lklar ve cisimleri yaratamaz. Böylelikle onlar, kendilerini yaratmayan
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birisine ibadet ederler. Bu nedenle Allah teala kendilerini u ayetle k-

namtr: ‘Yaratan yaratmayan gibi midir? öüt almaz msnz?' 166

öyle denilebilir: Herhangi birisi harikulade yoluyla bir cevheri ya-

ratmay baarsayd, birisi de bu nedenle kendisine ibadet etseydi, mazur

mu olacakt? öyle deriz: Mazur olmaz. Çünkü ibadet eden kimse, tap-

t eyin hadislere (sonradan olanlara) konu olduunu ve onlardan

yoksun kalmadn görmektedir. Hadislerden yoksun kalmayan bir e-

yin ise bütünüyle onlarn önüne geçmesi imkânszdr. Bütün olarak ha-

dislerin önüne geçmezse, o da onlar gibi bir hadis olur. lah’n özellii

ise, genel olarak sonradan var olan her eyden önce olmaktr. Öyleyse

sonradan olan, hangi tarzda olursa olsun, bir ekilde kendisinden sonra

gelmelidir. Bu ölçüdeki bir bilgiden mahrum kald ve onu bilmedii

için, mazur deildir ve bundan dolay cezalandrlr. in asl ise, onu

bilmemektir. Öyleyse ortaya konulmu mabuda dayanan kimse, bilgi-

siyle deil, zanmyla ona dayanm demektir. Bu nedenle de bilgisizlii

nedeniyle cezalandrlr ve bedbaht olur. Fakat içinden orta atmak için

bütün gayretini gösterdii halde, düüncesi, teorik aratrmas ve akl

yürütmesi onu kendinden uzaklatrmaya imkân vermeyebilir. Böyle bir

insana peygamber gönderilmemi veya davet kendisine ulamam ola-

bilir. Böyle birisi hakknda aklclardan bir grup öyle demitir: ‘Bu hal-

deki bir insan mahurdur ve hatal (sonuca ulasa bile), gerçekte sevap

almtr. Böyle birisi, zan sahibi deildir. Aksine o, bilen deil, fakat ke-

sin kanaat sahibidir. Bir ey hakknda kesin hükmün bilgiden kaynak-

lanmas gerekmez. Böyle biri Allah teala’mn u ayetinden bir umut du-

yabilir:
‘

Allah’tan baka bir ilaha ibadet edip de hakknda kesin kant olma-

yan kimse../
167 Kukusuz Allah böyle birini mazur görebilir.

Hiç kukusuz ki, itikat bahislerinde içtihadnda yanlan kimse, ara-

trmasnn kendisini ulatrd sonuçta kesin kanaate sahip olduunu

zanneder. Söz konusu kant gerçekte kesin-doru kant olmasa bile, iç-

tihadndan dolay bu kesinlie ulat için, Allah kendisini mazur gö-

rür. Nitekim sahabe de DhyeVi gördüklerinden emindi. Hâlbuki görü-

len, Cebrail idi. Bu, bir bilgiye sahip olmadan (varlan) kesin kanaattir.

Dolaysyla sahabe içtihat etmi ve yanlmtr. Çünkü, taksimdeki eksik

braktn hatrlamaz. öyle diyebilirdi: ‘Ruh olmasayd, bedenlenirdi.

Yoksa o, Dhye’dir.’ Bu konuda ortaya koyduumuz meseleyi iyice dü-

ünmelisin. Çünkü Hz. Peygamber içtihat edip de doruya ulaan kim-
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se hakknda öyle der:
£Onun iki sevab vardr. Yan(sayd, bir sevab

olacakt.’ Burada Hz. Peygamber, inanç vc amel (usul ve fiiru) mesele-

lerinde içtihat edip etmemeyi ayrt etmemitir. Allah teala ise öyle bu-

yurur: ‘Biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz.’
16* Bu kapsama,

alimlerin kendilerine azab zorunlu gördüü ve bilgi ifade eden açk bir

delil olmakszn onlar .hakknda bedbahtlk hükmü verdikleri gruplarn

büyük ksm dahildir. Böylelikle alimler, o gruplar gerçekte bir bilgiye

sahip olmadklar halde zanla ve kesin kanaatle bedbaht menzillerine

yerletirmilerdir. Öyleyse zanna dayal ilah olmaz. Zikrettiimiz husus-

la birlikte, zanna göre hareket edenin lah hakkndaki azaptan kurtula-

mayaca sabit olmutur. öyle denilebilir: Allah .öyle der: ‘Ben kulu-

mun bana dair zannna göreyim.’ öyle deriz: Bizim görüümüz de bu-

dur. Çünkü Allah ‘bana’ demi ve onu ispat etmitir. Hâlbuki ‘ben ku-

lumun ilah sayd kimse hakkndaki zannna göreyim’ dememitir. Öy- ‘

leyse burada sözü edilen zan, muduluk veya bedbahdkla ilgili olarak

Allah’n katndaki zannyla ilgilidir. Çünkü burada sözü edilen insan,

Allah’ bilendir ve Allah’n hesaba çekecei, günah cezalandraca veya

balayaca hakknda zarna sahiptir.

Bu hususu ortaya koyduktan sonra, bilmelisin ki, cennet iki tane-

dir. Duyusal-maddi cennet ve manevi cennet. Buna göre duyusal cen-

net üe hayvani ruhlar ile düünen nefisler nimedenir. Manevi cennet ile

ise, sadece düünen nefisler nimedenir. Bu cennet, bilgiler ve mârifetier

cenneddir. Ate de iki ksmdr: Duyulur ate ve manevi ate. Buna gö-

re duyulur ate ile hayvan nefisler ile düünen (nâtk) nefisler azap gö-

rürken, manevi ate ile sadece düünen nefisler azap görür. ki nimet ve

iki ate arasndaki fark udur: Duyusal azap ve duyusal nimet, temas

sonucunda hayvani ruhta meydana gelen acyla (veya nimede) gerçekle-

ir. Manevi azap (ve nimet) ise, temasyla düünen nefisler (haz veya ac

verecek) bir eyin temasyla gerçeklemez.

Manevi azap, düünen nefsin kaçrd ve hayvani ruhun mutiulu-

unu salayacak -ki düünen nefsin muduunu da içerir- bilgi ve ameli

örenmekle gerçekleir. Acs nefs ve duyuyla ilgili fikir atei, manevi

bir atetir. Ondan bir bilgi meydana gelirse, onu manevi cennet nimeti

takip eder; bilgi meydana gelmezse, sahibi fikrettii sürece azap gör-

meye devam eder ve manevi nimeti olmaz. Fikir herhangi bir ekilde

kendisinden kaybolursa, bilgi meydana gelmeksizin (azap da) ortadan
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kalkar. Bu durumda nefsin bulmu olduu nimet, kalbine musallat olan

tefekkür ateinden rahatlama demektir. Öyleyse bu manevi deil, duyu-

sal bir rahatlamadr. Bunu bilmelisin!

Bilmelisin ki, bu menzil, doal-duyusai algda canl olmayan eyin,

Allah’n emrettii eyi Allah’tan örenmesinin bilgisini içerir. Örnek

olarak,
‘

emaneti göklere, yere ve dalara sunduk, onlar emaneti yüklenmek-

ten çekindi’
169

ayetini verebiliriz. Baka bir ayette, ‘göe ve yere isteyerek

veya zorla gelin diye emretti, onlar da isteyerek geldik dediler’
170 buyrulur.

Allah onlar akll çoul saym, duyan, güç yetiren ve anlayan canl için

kabul ettii nitelikleri onlar adna kabul etmitir. Baka bir ayette, ‘üzer-

lerine salnm ate vardr’171 buyrularak atein (canllara özgü bir fiil ola-

bilecek) musallat olduu bildirilmitir. Halbuki tasallut, akl sahibinin

ii olabilir. Ate ise, doas gerei yakcdr, aksi halde kafirler üzerine

salnmay kabul etmezdi. Atete yamclk doas gerei bulunmasayd,

kendisinden muhalefet ortaya çkmazd ki bu, yanmann kendisidir. Öy-

leyse bu, varl bir yaratcnn var etmesine bal baka bir durumdur.

Hak sadece atee hitap etmitir. Yanma ise, atein kendisinden baka

bir yerde varla muhtaç bir arazdr. Atete bulunsayd, atein kendisine

musallat olduu cisme intikal etmezdi, çünkü araz yer deitirmez; yer

deitirseydi, mahalde bulunmaz ve kendi bana var olurdu. Araz ken-

di bana var olamaz. Öyleyse yakc cismin atele tahriki imkanszdr ve

böyle bir durumda atee yanma emrini vermek anlamsz olurdu. Hal-

buki atein musallat olmas hitapta zikredilmitir. Bu hitap kimedir?

Hakkn abes söylemesi mümkün olmadna göre, ate için yakclk

doas gerei deil ise bu söz kime söylenmitir? Hitaba mazhar olan

bütün donuklar, bitkiler ve hayvanlarn da canl, akll ve kendisine söy-

leneni kabul edici olmas gerekir. Bunlar, söyleneni anlama ve ‘yap’ de-

nildiinde yapma özelliine sahip kimselere söyleneni kabul edicidir.

Böylece bu menzilin içerdii idrak tarz hakknda dikkatini çekmi ol-

duk.

Bilmelisin ki, bu menzilin içerdii bütün ilimlere ancak Hakkn
bildirmesi yoluyla ulalr. Hak, keif sahibi peygamberlerin ruhanilikle-

ri vastasyla onlar bildirir Ru ruhlar da söz konusu bilgileri Allah’tan

vastayla almlardr, bunun nedeni bilgilerin kapal ve hassas olmalar-

dr. Bu balamda menzilin içerdii ilimler arasnda -sonsuza dein-

meksur olann kesresinin ilmi vardr. Meksurun snrl olduu akl yo-
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luyla bilinir. Baka bir ifadeyle meksur (kesreli), özü gerei sonludur.

Peki nasl olur da sonsuza dein kesrelilii kabul edebilir? Bu, cismin

filozoflara göre aklen -duyuda deil- sonsuza kadar bölünmesine ben-

zeyen bir meseledir. Bu yaklamn hedefi, kelanclarn görüünde bö-

lünmenin kendisinde bittii tek cevher fikrini ortadan kaldrmaktr. Bu

menzilden, iki gruptan hangisinin doru (söylediini) örenirsin. Aza-

bn azap edilenlerin cisimlerinden baka bir yerde var olmasn ve ken-

disiyle azap görenlerin -ki onlarda bilfiil bulunmaz- acsm bu menzil-

den örenirsin. Bu husus, en zor konulardan biridir. Bir anlam, bulun-

duu kimseden baka birisinde hükmünü nasd gerektirir? Aym zaman-

da bu mesele u sözde belirtilen konuya benzer: ‘Allah bir eyi uygula-

mak istediinde, bir mahalde olmakszn bir irade yaratr. Sonra onunla

o emri uygulamak ister.’ Hiç kukusuz nitelikleri hükümleri olan ‘var-

lklar’ (a’yan) sayanlara göre, anlam hükmünü (bulunmad kimsede)

zorunlu olarak icra eder ki, söz konusu kimseler kelamclardr.

Bu mesele ile bizim meselemiz arasndaki fark udur: Azap bir ta-

km cisimlerde bulunurken hükmü azabn kendisinde bilfiil bulunduu

cisimlerden baka cisimlerde ortaya çkar. Bu cisimlerde taman azap

onlarn azap görmesini gerektirmez. Halbuki azap o cisimlerde bulunur

ve onlar -kendisiyle azap görmeleri anlamnda deil- ona yer olmalar

anlamnda kendisiyle nitelenmilerdir. lci meseleyi birletiren yorum,

anlama tamlama yaplan hükmün o anlamn kendisinde bulunduu

yerden baka bir yerde bulunmasdr. Acaba bilgi bu hususta irade ve

dier nitelikler gibi midir, deil midir? Bilgi söz gelii Zcyd’de bulunur

ve onunla Zeyd bilmez, fakat Ömer bilir. Böyle bir ey aklen imkansz-

dr. Fakat bu menzil, bunun gerçekleebilecei hükmünü verir. Bu me-

selede bu menzilin verdii hükmü kabul etmek üzere kendini sndr-

mak istersen, arkadalarnla birlikte görü birliinde olduun u mese-

leyi bir düün! Allah teala cisimlere yerlemekten münezzehtir. Çünkü

insan yüzündeki organnda bilfiil bulunan görme gücüyle görür, kulak

organnda bulunan duyma gücüyle duyar, dilini, dudaklarm ve harfle-

rin göüsten dudaklarna kadar olan mahreçlerini hareket ettirmesi ve

durdurmasndaki söz ile konuur. Sonra, ayn ahs, farz ibadetlere ilave

olarak nafile ibaderlerini yerine getirir. Nafile ameller ise, onun duyma-

sn, görmesini, konumasn, tutmasn ve yürümesini (salayan) an-

lamlar ondan olumsuzlamay gerektirir. Halbuki onda bulunan bu an-
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lamlar, hükümlerini zorunlu klar ve bunlardan dolay kiiye konuan,

gören, duyan vb. ad verilir. Bu özellikler olumsuzlandktan sonra in-

san, daha önce kendisi nedeniyle duyarken Hak vastasyla duyan, daha

önce kendisi vasrasyla görürken (Hak vastasyla) gören haline gelir.

Bununla birlikte unu biliriz: Hak eya için bir mahal olmad gibi e-

ya da O’nun için bir mahal deüdir. Öyleyse kul kendisinde bulunma-

yan birisi (vastasyla) duymu, kendisinde bulunmayan birisi vastasyla

görmü, kendisinde bulunmayan birisi vastasyla konumutur. Bu du-

rumda Hak onun duymas, görmesi ve eli olmutur. te hükmü azap

olan nitelik kendisinde bulunmakszn azabm bir yerde bulunmas buna

benzer. Nitekim niteliin de hükmünün zdd bir sonucu verebilecei

sabittir ve bunu kabul edersin. Her iki mesele arasnda bir fark yoktur.

Mehasinü’l-Mecalis yazar öyle bir dize söylemitir:

Duydunuz mu? Bir yönü salam

Bir yönü hasta bir sevgi

Azapla nimetlenir

Nimetten azap çeker

Ebu Yezid el-Ekber Tayfur b. sa el-Bestamî ise, Rabbine hitap

ederken öyle der:

Seni istiyorum ama nimet için deil

Senin istemem azap içindir

Bütün isteklerime ulatm da

Azaptan duyduum kazdan gayr

Burada Bestamî, azapta hazz istemektedir. Bu ise akla göre haki-

katlere aykrdr. Fakat keif ve zevk sahipleri akln kendilerini imkansz

sayd bir takm durumlar görmülerdir. Nitekim biz de airlerin iirle-

rinde söyledikleri hususlar biliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak, Allah

teala atee hitaben, ‘serin ve esenlikli ol’
172 demitir. Ate akla göre serin

olamaz, çünkü serin olsayd, hakikatler hakikat olma özelliini yitirirdi.

Kukusuz ki zevk, Hakkn tecellisi hakknda akln verisinden farkl bir

bilgi getirmitir. Biz, Hakkn burada söyledii sözün anlamn ve kime
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söylediini biliyoruz, fakat müridi Allah’n her eye güç yetiren oldu-

unu kesin olarak örenmeye sndrmak için bunlar zikrettik. Allah’n

kudreti, var olmasn dilerse, imkansza bile yeter. Nitekim Allah bu hu-

susu kitabnda akln verisine göre imkansz olan hakknda zikrederek

öyle buyurmutur: ‘Allah çocuk edinmek isteseydi, yarattklar arasndan

dilediini seçerdi. Münezzehtir O. Allah, bir ve kahhar’dr.’
173 Burada çocuk

edinmeyi ilahi meiyete göre imkan snfna dahil etmitir. Akl ise böy-

le bir eyin imkanszln gösterir, yoksa Allah bunu dilemedii için

(olmam) deildir. Öyleyse ayetin ba, delilinin doruluu hakknda

akla dönük bir eletiridir ve bu iddiay geçersiz klar. Sonra bu eletiri

ayetin sonundaki u ifadeyle telafi edilmitir.
‘

Münezzehtir O.’
174

Yani O,

birlii karsnda bir kincinin bulunmasndan münezzehtir. u var ki

i

kahhar’drn7S ayetinde bir takm srlar vardr. Bu srlar hesaba katan

kimse, Haklcn kim için kahhar olduunu (anlar). Bütün fiiller, oluta

Hakkn isimlerinin eserleridir. Öyleyse Allah’tan baka fiil sahibi yok-

tur. O halde bütün fiiller, el-Kadir ve el-Kahir isminden kaynaklanr.

Binaenaleyh Allah el-Kahir ismiyle ancak o fiili -d Kahir isminin eseri-

dir- oluta var edeni ‘kahreder.’ Öyleyse kahir ancak kendisini ‘kahret-

mitir.’ Ya da fiil Kadir isminin eseridir. Bu durumda Kahir isminin

hiikmü Kadir isminde ortaya çkmtr ve bu isim bir fiili var etmede

kendisine ortaktr. Bu durumda Kahir isminin hükmü Kadir’de ancak

Kadir isminin tavassutuyla ortaya çkmtr. Baka bir ifadeyle Kahir

ismi fiilini Kadir ismiyle uygulamtr. Bu durum. Kahir ismi engelle-

meyle ilgili olduunda böyledir. Var etmeyle ilgili olduunda ise, el-

Mürid ismine izafeyle gelir. Miirid ismi ise, varl kabul etmek üzere

hazrlanm hakikati ancak Kahir ismiyle (var olmaktan) engeller. Böy-

lelikle meiyet kendisini kahreder (engeller)’ ve varlkta geride biralar.

Çünkü (mümkün için varl veya yokluu) tercih, meiyete aittir.

Bu meseleyi kabul etmem salamak üzere, sûfilerin yöntemine göre

yeterli ölçüde açklama yaplmtr. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’
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K YÜZ SEKSEN BRNC BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden Damme Menzilinin ve Bir'in

Topluluun Yerini Almas Meselesinin Bilinmesi

kindi namaznn yok bir benzeri

Çünkü sevgiliyle tam kavumadr o

Devri olan bir iin ortas o

Garip bir i üzerinde gerçekleendir o

Devrin gördüün bir ortas yoktur

Akilimin bilgisinde iki ucu da yok

Onda durum nasl, canm sana feda olsun!

Kul garip bir bilgiye tahsis edilmi

Bu menzil sahibi öyle demitir: ‘Orta namaz (ikindi) cemaat ile

klnmadnda, ehlinin ve malnn vitrinin ücretine bitiiktir. Hz. sa

ise öyle demitir: ‘Kiinin kalbi, malnn bulunduu yerdedir. Mallar-

nz gökte olsun ki, kalbiniz de gökte olsun.’ Bunun anlam, sadaka ve-

rin demektir. Bu adilin bilgisi buraya ulamt. Kendisine cevamiü’l-

kelim verilmi ola Hz. Peygamber ise öyle buyurmutur: ‘Sadaka

Rahman’n eline düer ve böylelikle Rahman onu çoaltr. Kulun kalbi

malnn bulunduu yerdedir.’ Onun yeri Rahman’m elidir. Peki Rah-

man’n eli gösün neresindedir? ki adil insan (Hz. sa ve Hz. Peygam-

ber), maln insan kalbinde üstün bir yerinin olduunda hemfikirdir. E
ve çocuk gibi ailenin konumu ise, akll insanlarn bildii gibi, (kalbin

daha içi olan) fuad’a kök salmtr. Bu balamda hanma gelirsek, Allah

onunla ei arasnda sevgi, merhamet ve kadna kar dinginlik yerletir-

mitir. Dinginlik, büyükler için talep edilen bir niteliktir ve itminan

demektir. Hz. brahim öyle der: ‘Evet, fakat kalbim mutmain olsun di-

ye."76 Baka bir ifadeyle kalbim, ölülerin kendisiyle hayat bulduu tarz-

da itminan kazanr ve benim için o tarz belirginleir. Çünkü (yeniden

yaratmann) pek çok tarz vardr. Böylece Hz. brahim, kendisine hay-

retin ve kartrmann girmeyecei ekilde onda, yani yeniden yaratma-

nn nitelii hakknda dinginlik bulmutur. kindi namazn kaçran kim-
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eye Hz. Peygamber’in neyi bititirdiine baknz! Bunun nedeni, ikindi

namaznn dndaki dört namazn balangçlarnn snrl olmasdr.

kindi namaz ise, kesinlii olmakszn snra yaklam olsa bile, snrl

deildir. Böylelikle ikindi namaz, uurlarla snrlanmaktan tenzihlic

yaknlamtr. Çünkü akam vakti, günein batmyla snrlanmtr.

Günein batm ise, duyulur ve görülür bir snrdr. Yatsnn balangc,

afan batyla snrldr ki o da, -hangi afak olursa olsun bilinen a-

faktan farkl olarak- kesin ve duyulur bir snrdr. Sabah namaznn ba-

langc, ufukta ortaya çkan çizgi eklindeki beyazlktr. O da, hissedilen

kesin bir snrdr. Ölenin balangc ise, günein tepe noktasndan

kaymaya ve gölgenin ortaya çkmasyla snrlanmtr. O da, duyuyla al-

glanan kesin bir eydir, ikindi namaznda ise bu snrlar gelmemitir.

Böylelikle ikindi namaz, kesin uurlardan uzak kalm, Hz. Peygamber

onun vaktini günein açk bir beyazlkla yükselmesi olarak belirlemitir.

Bu konuda söylenen (belirsiz) vakit ölçüsü öle namaznda olmad
gibi dier namazlarn da vakiderinde zikredilmemitir. Böylelikle Hz.

Peygamber, snrn tam olarak belirlemeyerek, ikindi namaznn dee-

rini yüccltmitir. Ayn ekilde mal ve aile sevgisinin de bir snr yoktur.

Çocuk sevgisi hakknda air öyle der:

Yanmzdaki çocuklarmz

Sanki yeryüzünde yürüyen cierlerimiz

Böylelikle air çocuu can konumuna yerletirmitir. Nasl ki insan

an yaknlk nedeniyle kendisini ar sevmesinden dolay yok olmaz,

ayn ekilde çocuunu veya maln veya ailesini sevmek nedeniyle de

yok olmaz. Çünkü insanm kalbi, ona baldr ve ar yaknlk bunu giz-

lemitir. Bir kocann eini boama ihtimali ortaya çksa bile, daha önce

eine olan sevgisi içinde gizlenmitir ama ar yaknlk nedeniyle onu

izhar etmez. Boadktan sonra ise, kendisine özlem duyar, cokusu artar

ve bu ar yaknlktan uzaklat için ona arzu duyar. Çünkü artk öz-

lem ve evk kendisine ilimitir. Bu nedenle âk, yabanc sevgilisinde

kendini yitirir. Çünkü yabanc sevgili söz konusu olduunda, onunla

sevgiliyi özlemek arasnda engel tekil eden ar yaknlk bulunmaz.

Hak, kesin ve zevk ederek bulduklar bir bilgiyle ariflerin kalplerine ya-

landr. Bu nedenle ayk olurlar ve Allah âklar gibi Hakta kendilerin-
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den geçmezler. Allah âklar ie, Hak kendilerine mutlak güzellikte te-

celli ettii için, kendilerinden geçerler. Hâlbuki Allah, kendisini bilenle-

re mutlak kemalde tecelli eder. Kemalde tecelli nerede, güzellikte tecelli

nerede? Çünkü kâmil hakknda ilahi isimler, birbirini engeller ve bu

karlkl engelleme bu nitelik sahibinde etkisiz kalmalarna yol açar.

Böylelikle kâmil insan, etkiden uzak bir halde kalr. Bununla birlikte,

isimlerin veya niteliklerin kendisini snrlamad mutlak zat (tecellisine

mazhardr). Böylelikle kâmil insan, tpk peygamberler gibi, son derece

ayk bir halde kalr. Onlar, gruplarn en kâmilleridir. Çünkü kâmil, ya-

knln zirvesindedir ve kulluunun kemalinde onunla ortaya çkar ve

kendisini var edenin zatnn kemalini müahede eder.

Bu söylediim hususu hakkyla örendiinde, kâmil adamlarn

zevki karsnda senin zevkinin neredede olduunu da örenirsin. Allah

bu konuda onlar seçmi ve ondan uzaklatrmtr. Öyleyse onlar vc

kendisi, sanki O’dur ve onlardr! Böylelikle kâmil onu asr diye isimlen-

dirmitir. Çünkü o, amac elde etmek üzere, bir- eyin bir eye eklenme-

si demektir. Burada kendisine herhangi bir ekilde rabliin katmad
saf kulun zat, kendisine herhangi bir ekilde kulluun katmad mut-

lak zata katlr. Hakkn zatna herhangi bir ekilde kulluun katmay,
oluu talep eden ilahi isimlerden birisinin ona katlmay demektir.

Böylelikle iki zat bu ekilde kar karya geldiinde, sklm olan ey.

Hakka ve kula ait olan kemal olmu olur. Bu ise, asrn kendisi için var

olduu maksattr. aret ettiimiz meseleyi anladysan, hiç kukusuz ki,

mutlu olmu ve kemal derecesine katlmsn demektir. Artk o derece-

de yüksel! Bolümün bandaki u msramzda bu anlama iaret vardr:

ikindi namaznn benzeri yoktur

Onda sevgiliye kavuma vardr

Kemal mertebesini açkladktan sonra, imdi de bu menzilden

bir’in çokluun (cemaatin) yerini tutmasn açklayalm. Burada bir, in-

san- kâmilin kendisidir. nsan- kâmil, âlemin toplamndan daha yet-

kindir. Çünkü insan -

1

kâmil, harf be harf, âlemin sureti iken sahip ol-

duu bir hakikatle âleme fazla gelir. Meleklerin en üstünü olan srafil

kendisini kabul ederken, o küçültmeyi kabul etmez. srafil günde yet-

mi kere küçülür ve böylece nokta gibi veya söyledii gibi olur. Küçül-
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me önceki bir yükseklikten olabilir. Halbuki tümel kul için kulluunda

bir yükseklik söz konusu deildir. Çünkü o niteliklerinden soyunmu-

tur. Bu küçülen ruh adna bu tümel kulun hali meydana gelseydi, onun

küçülmesi tekrarlanmazd. aret ettiim eyi anla. Bu melein Allah’

en iyi bilen yaratklardan birisi olduuna dikkatini çektim. Onun kü-

çülmesinin yinelenmesi, tecellinin tekrarlanmasndan kaynaklanr. Hak

ise bir surette iki kere tecelli etmez. Böylelikle her tecellide o küçülmeye

yol açan eyi görür. te bu, Allah’ bilmenin kendisine kazandrd sa-

hih bilgidir.

Sonra bilmelisin ki, Allah teala insan en güzel kvamda yaratmtr.

Bunun nedeni, kendisine tahsis ettii ve kendisine bu konumu kazand-

ran surettir. Böylelikle insan, kendi hakknda, en güzel kvam olmutur.

Burada ‘en güzel’, ‘undan daha güzel’ eklinde karlatrma anlam ta-

maz. Aksine bu, ‘Allah en büyüktür 3 örneindeki gibi bir anlam tar.

Baka bir ifadeyle kast edilen, Hakka ait olan mutlak büyüklük gibi,

kamil kula ait kaytsz güzelliktir. Öyleyse insan, en üzel kvamdr, fa-

kat bir eyden daha güzel anlamnda deil! Nitekim Hak da bir eyle

karlatrlmadan, en büyüktür. O’ndan baka ilah olmad gibi kullu-

unda suskun kalm kuldan bakas da yoktur. Kul bu mertebeden -

rahmani niteliklerden bir nitelik vb. gibi övülmü bile olsa- rabbani bir

nitelik nedeniyle kaym olsayd, kendisi için yararlm olduu bu mer-

tebeden düerek kemalden ve Allah’ bilmeden mahrum kalr. Bu mah-

rumiyet, Hakkn nitelikleriyle nitelenmi olduu miktardadr ve az veya

çok olmas durumu deitirmez.

Bilmelisin ki, insann iki hali vardr. Birincisi, maddeden soyut olan

akli ve nefsi halidir. Dieri ise maddeyi yöneten akli ve nefsi halidir.

Kendinden soyutlanma halinde duyusal olarak kendisini bürünmü olsa

bile, en güzel kvamda bulunur. Duyusunda olduu gibi nefsinde de

maddeyi giyinmi bir halae bulunursa, bulunduu halde hüsrandadr ve

ticaretinde herhangi bir kazanc yoktur.
‘

Ticaretleri onlara fayda vermedi,

doru yola da ulamadlar Bu, ‘insan nankördür
3178

ayetinde kast edilen

durumdur. Baka bir ayette ise, ‘insan çok zalim ve çok nankördür

’

179 buy-

rulur. Ya da, ‘insan rabbine kar pek nankördür,180 buyrulur. *nsan ger-

çekten zarardadr.’ 1*1 ‘Dorusu o (insan) çok zalim ve çok bilgisizdir.’
182 n-

san- kamil ‘Allah’ dediinde ise, onun söylemesiyle birlikte Allah’n d-

ndaki bütün alem ve Allah'n bütün isimleri de (ayn eyi) söyler. Bu
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isimlere Allah’n katnda saklanlm ve bilgisine sadece baz kullarn

tahsis edildii isimler ile bütün yaratklar tarafndan bilinen isimler da-

hildir. Böylelikle insan kamiTin tespihi, bütün zikrettiklerimizin tespitli

haline gelirken onun sevab da snrszdr. Bu konunun gerçeine iki

yüz seksen dokuzuncu bölümde dikkat çekeceiz.

Bir kiinin tevhidinin iyilik veya kötülükte topluluun yerini alma-

sna dikkatini çekmitik. Allah teala bu makamda iyilik veya kötülük

hakknda öyle der: ‘Bir can karlnda olmakszn, bir can katleden kim-

se, sanki bülür insanlar öldürmü gibidir .’m Bizim bu açklamadaki men-

zilimiz, bu iin ehli olan arkadalarmz ile açkladmz kabul edenler

ile onu kabul etmeyenlerin menzilidir. Allah teala bu ayetin ardndan

halleri tantarak öyle demitir; ‘Onlara elçilerimiz açk kantlarla gelmi-

tir. Sonra onlarn büyük ksm yeryüzünde taknlk etmitir’ 184 Öyleyse

günahkarlarn iman demek olan tövbe ve onun gereklerini açklayalm.

öyle ki: Asl iman, Allah’n insanlar üzerinde yaratt ftrattr. Bu, in-

sanlarn, misak alrken, Allah’n birlii hakkndaki tanklklardr. Do-

an herkes, bu misak üzere doar. Fakat bu cisimle doayla snrlanm

bir halde unutma yerine geldiinde, Rabbi karsnda bulunduu du-

rumu bilememi ve (verdii sözü) unutmutur. Bu kez insan, teorik

aratrma imkanna kavutuunda, yaratcsnn birliini gösteren kant-

lar aratrmaya gerek duymutur. Bu dereceye ulamadnda ise, ebe-

veynine uyar. Ebeveyni mümin iseler, Allah’n birlii hakkndaki inanc

taklit yoluyla onlardan alr. Ebeveyni baka bir din üzere ise, onlara ka-

tlr. Kim taklit ederek iman ederse, imann delillerden elde eden kim-

seye göre, daha güvenli ve daha salamdr. Bunun nedeni -söz konusu

aratrmac zeki ve yetenekli birisiyse- delillerine hayret” ve kukunun

girme ihtimalidir. Dolaysyla böyle biri itimat edebilecei kesin bir ka-

naat bulamaz ve böyle biri hakknda korkulur. Allah’a imann ebevey-

ninden veya teorik aratrmasndan veya içinde bulunduu toplumdan

kazand irk öncelerse, bu iman onun misak halindeki imannn ta

kendisidir. Sadece kul ile iman arasnda irk perdesi adeta göz ile güne

arasnda perde olan bulut gibi girmitir. Bulut ortadan kalktnda ise,

güne tekrar göründüü gibi ayn ekilde irkin ortadan kalkmasyla

imann kula gözükmesi de böyledir. Çünkü mürik de Allah’n varln
kabul etmektedir.
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öyle diyebilirsin: Deist’in (muattl) durumu nedir peki? Acaba bu

esnada onun iman var mdr, yoksa onun durumu da mürikin durumu

gibi midir? öyle deriz: Deist, imana mürikten daha yakndr. Çünkü

her insann varlnda mahiyetini bilemedii bir eye dayanmas kaç-

nlmazdr. Deist’e, dayand kimsenin
c

Ailah’ olduu söylenir. Bunu

örendikten sonra, deist için ‘acaba bir midir, yoksa birden fazla mdr’

diye bir kuku ortaya çkarsa, bunu ya aratrmas gerekir veya birleyen-

lerden inand bir kimseyi taklit etmesi gerekir. Öyleyse (ftratta bu-

lunmayp da) yeni ortaya çkm bir iman yoktur! Aksine iman, bütün

müminlerin kalbine yazlmtr. Bedbaht müminde bu iman ortadan

kalkarsa, kalkan ey, Mabud’un varl deil birlii hakkndaki inançtr.

Mutluluk ise tevhidin varlna bal iken ebedi bedbahdk tevhidin

yolduuna baldr. ‘Ey iman edenler
’ 185 ayetinde bu misaka iaret vardr.

man ediniz .

5 Yani katmzdan size gelen peygamberin sözüne iman

ediniz. Onlarda iman bulnmasayd, bu özellikle nitelenmezlerd.

Amellerin bu menzille ilikisine gelirsek, bu, ortaya koyduumuz

tarzdadr. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Ben güzel ahlak ta-

mamlamak üzere gönderildim.’ Güzel ahlak ise göreli bir takm ameller

ve hallerdir. Çünkü güzel ahlakn bulunduu insanlar iki haldedir; hür

ve köle. Nitekim ahlak da övülmü ve knanm diye iki ksma ayrlr.

Birinci ksm güzel ahlak iken öteki baya ahlak diye isimlendirüir.

Karlarnda güzel vc baya ahlakn yerine getirildii kimseler, iki kii

ve bir kiidir. Bir olan, Allah’tr. ki kii ise, kendinin karnda yabanc

haline getirdiin nefsin ile bakalardr. Bakalar, Allah’n dndaki

herkestir. Allah’n dndaki herkes -ki sende ona dahilsin- iki ksma ay-

rlr; unsurdan oluanlar ile unsurdan olumayanlar. Unsurdan oluan-

lar karsnda yaratklarn davran duyusaldr. Unsurdan olumayanla-

rn karsndaki davran ise, manevidir. Buna göre ahlak diye ifade edi-

len ameller ise iki ksma ayrlr. Birinci ksm salih amellerdir. Bu ksm,

güzel amellerdir. Dier ksm ise deersiz ve baya ahlaktan ibaret olan

salih olmayan amellerdir. Allah teala birinci ksm hakknda, ‘ve salih

amel 5186 demitir. Salih olmayan amel hakknda ise, ‘hakknda bilgin ol-

mad konuda soru sorma (istekte bulunma), cahillerden olmaman tavsiye

ederim’"'
7 buyurdu. Allah ona edep öretti. Edebin bir gerei de, bil-

mediinin bilgisini sormaktr. Örendiinde ise, efaat edecek kimse-

lerden ise, onun adna efaat diler. efaat edilecek kimselerden deil ise.
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hakknda dilekte bulunmaz. Fakat babalk merhameti kendisine baskn

gelmitir. Bu, doal ve unsur kaynakl bir efkattir ve onu bulunduu

yerden baka bir yere sarf etmi olur. Allah ise, bu davrann bilgisizle-

rin özelliklerinden olduunu bildirmitir. Bilgisizlikten bir hayr mey-

dana gelmez. Nitekim bilgiden de bir kötülük meydana gelmez. Öyley-

se Hz. Peygamberdin ‘güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim’ ha-

disi, onlarn mahiyetini, nerede kullanlacaklarn ve nasl kullanlacakla-

rm açklamay hedefler. Bilmelisin ki, bunlarla yükümlü kimse, daha

önce de belirttiimiz gibi, hür ve köle (olmak üzere) iki kiidir. Bu ba-

lamda kölenin bunlardan bir pay olduu kadar hür kimsenin de bir pa-

y vardr. Ahlak Allah’a tamlama yaptnda, Allah’n dndaki herkes

O’nun kölesidir. Allah teala öyle buyurur: ‘Göklerde ve yerde bulunan

herkes istisnasz, kul olarak Rahman’a gelir .

’

188 Ahlak birbirlerine izafe et-

tiinde ise, ahlak hür ve kölelerde bulunur. Bu balamda önce kölenin

ahlaktan payna deinmek gerekir. Bilmelisin ki, genel anlamda efendi,

farz klar, haram eder, yasaklar ve emreder. Kukusuz mubah klmtr
ve bu iyiliktir. Tercih etmitir ve tevik etmi ve mendup yapmtr. Bu-

rada altnc bir snf yoktur. Efendinin -ki Allah’tr- emriyle zorunlulu-

un ilitii her amel veya amele teviki yerine getirmek, Allah ve kendi

nefsin karsnda güzel ahlakn bir parçasdr. Bu durum, amelin vacip

olmas durumunda böyledir. Tevik edilen bir amel ise, kendi nefsin

karsndaki bir güzel ahlaktr. Bu amel bakasna bir yarar salamay da

içeriyorsa, bakasna kar güzel ahlak demektir. Böyle bir özellikteki bu

ahlak terk etmek ise baya ahlak saylr. Mekruhluk veya yasaklamann

ilgili olduu ameldeki taksim, vacip veya tevik edilen ksmlarda da ay-

n ekilde yaplr. Böyle bir davran terk etmek, güzel ahlakn gerei

iken onu yapmak ise baya ve kötü ahlaktr. Terk etmek ise, ruhani bir

ameldir, yoksa cisimse! bir amel deüdir. Çünkü onun dta varl yok-

tur.

Seçime braklan amele gelirsek, bu ksm, mubahlardr. Bu ksmn
yaplmas, dünyada -ahirette deil- kendi nefsine kar güzel ahlak ye-

rine getirmek demektir. Bu amele, onu dince mubah saylmas için

yapma niyeti de eklenirse, bu kez Allah karsnda ve dünyada ve

ahirette kendi nefsine kar güzel ahlakn bir parças olur. Ayn durum,

bu taksimde mubahn terk edilmesiyle ilgilidir. Öyleyse bütün ksmlar

köleyle ilgilidir. Mubah ksm ise, hür olanla ilgilidir. Mekruh ve tevik
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edilen ksm ise, hür ile ilgilidir. Bu ksmda -gerçek olmasa da- bir kul-

luk kokusu bulunur. Böylelikle bu menzil bedbahtlk ve mutluluk men-

zillerini snrlam ve onlar açklam oldu. Yani onlar nereden örene-

cein sana açkland. Bu, senin üzerinde bulunduun eriatn bilgisidir,

insan davetin kendisine ulamad kimselerden ise, ona göre güzel ah-

lak, akln ortaya koyduklardr. Akl amaçm ve kemalin varl ve miza-

ca yatknla göre onlar belirler. Buna örnek olarak, iyilik yapana te-

ekkür etmenin dine ve akla göre güzel ahlak olmasm veya iyilie nan-

körlüün dine ve akla göre kötü ahlak olmasn verebiliriz. Allah insan

ancak yapabilecekleriyle yükümlü tutmutur. Davetin ulap ulamama-

s birdir, çünkü eriatn gerçekte onlarn yerine getirilmesinde bir hük-

mü vardr ve kötü ahlak yerine getirdiinde affedilir. Çünkü davet

kendisine ulamamtr. Bu durumda balamak da, Hakka ait güzel

ahlakn bir yönüdür. Binaenaleyh Hak, kula göre, güzel ahlakta daha

önceliklidir. Hatta güzel ahlak gerçekte O’na ait iken kulda Hakkn ba-

arya erdirmesinin inayetiyle bulunur.

Bu menzille ilgili erdemlerden birisi de, iyilik yapana teekkür hu-

susunda yardmlamak, belay verenden belay alma hususunda yardm-

lamaktr. öyle ki kendisinden belann kaldrlmas için ancak belay

kendisine indirene snr ki o da Allah’tr. Onu bakasna indirirse, bu

davran, kötü ahlaka girer. Allah ile indirirse, güzel ahlaktr. Kul her

iki halde belann kendisinden kaldrlmasn ister. Bela ise, sadece ve sa-

dece acy hissetmesi ve bulmasndan ibarettir. Bu makamda yol ehlinin

büyük ksm yanlm ve belalar karsnda kendilerini Allah’a ikayetten

alkoymulardr. Bu konudaki kukular, öyle demeleridir: ‘Bizde icra

ettii hususta kendisine kar gelemeyiz. Çünkü ikayet etmek, Al-

lah’tan raz olma haline etki eder.’ Onlara öyle denilir: ‘Rza sadece

kendisini hissetmek ve kaldrlmasn istemeyerek gerçeklemitir. Rza

bu demektir. Yoksa belann devam etmesi gerekmez.’ Çünkü nefs, ac-

nn varln naho karlar. Bu nedenle belay ‘ac’ diye ifade ettik -

yoksa sebebini deil-. Kula yakan ey, kendisine indirdii belay kal-

drmasn Allah’tan istemektir. Çünkü bu bela, Allah’n fiilini naho

karlamasna yol açar ve doal olarak onu naho karlamas zorunlu-

dur. Çünkü aç, özü gerei kendi hükmünü zorunlu klar. Belann indi-

rilmesinde fail Allah'tr. Öyleyse acy naho bulmak, onu doa gerei

naho bulmay da içerir. Çünkü acnn hükmünü onun varl gerekti-
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rir. Ac ise, kendisi nedeniyle var olmam, onu bu kulda Allah var et-

mitir. Böylelikle naho bulmak, hal ve içerme yoluyla, ilahi mertebeye

yönelmitir. Bu nedenle büyükler, ‘Rabbim I Bana zarar temas etti
’189 de-

milerdir. Bunun yan sra, imdiki zamanda gerçeklemesi istenmeyen

eyin gelecekte de gerçeklememesini istemek öretilmi ve öyle de-

nilmitir:
c
Bize gücümüzün yetmedii eyi yükleme.’190 lahi kahra kar di-

renmek de kötü ahlakla ilgili olduu gibi kulun efendisinin herhangi bir

emrine direnmesi kötü ahlak kapsamndadr. Çünkü böyle bir davran,

kulluk özelliklerinden deildir. Zayf olduunda mümin, bu hususta

kardeinden yardm isterken kardeinin de öretme ve destekleme yo-

luyla yardm etmesi gerekir. Çünkü ‘mümin kardeiyle çok olandr.’ n-

san tek bama kaldnda, bela kendisine ar gelir. Bir yardmc buldu-

unda ise, rahadar ve skntya direnir, yükü azalr. Böylelikle mümin

kardei tasasnda kendisine kulak vererek ona yardmc olur. Böyle biri,

dürüst ve doru sözlü dosttur. Nitekim bir msrada öyle denilir:

Dostum gamlarm bölüendir

Benim dümanm onun da dümandr

Baka bir air ise öyle demitir:

Ar bir yükü pay edersen

nsanlarn boynuna, hafifler

Böylece bu menzilin içermi olduu hususlar ana hadaryla zikret-

tik ve sözü uzatmak korkusuyla ayrntya inmedik. Baz hususlar açk-

ladk, bazlarn braktk. Allah izin verirse, bütün menzillerde böyle ya-

pacaz. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ SEKSENKNC BÖLÜM
Musevî Mertebeden Ölüleri Ziyaret Menzili ve Srlar-

nn Bilinmesi

Ruhlarmz zatlarn bilmezse

Bilgisizlik ölüm, cisimler ise kabir

Bilirlerse, hair orda gerçeklemitir

Bu nedenle dirili tamamdr

Bilgi nur ile karanlk arasnda

Bunun dndaki her söz, yalan!

Bilmelisin ki, ölüm, ruhun duyusal canllnn kendisiyle gerçek-

letii bedenden ayrlmasdr. Ölüm, bir araya gelmekle -ki bu hayatn

nedenidir- nitelenmi olduktan sonra o ikisine iliir. Ayn ekilde nefsin

ölümü de bilginin olmayla gerçekleir. öyle diyebilirsin: Allah’ bil-

mek, ilien bir eydir ve nefislerin hayat demektir. Bilgisizlik ise, bilgi-

den önce sabittir. Kendisinden önce bir bilgi gelmemi iken bilgisiz na-

sl ölüm ile nitelenebilir? öyle deriz: Kukusuz Allah’ bilmek, Allah’n

kendilerini kendilerine kar ahit tuluu nisak esnasnda her insann

nefsine ilemitir. nsan nefisleri doal bedenlerde yaamaya baladkla-

rnda ise, Allah’ birlemeyle ilgili bilgileri kendilerinden ayrm, böyle-

likle nefisler Allah’ birlemeyi bilmemek haliyle ölü olarak kalmlardr.

Bundan sonra Allah baz nefisleri Allah’n birliini bilmeyle canlandr-

m iken varln bilmeyle ise hepsini canlandrmtr. Çünkü Allah’n

varln bilmek, akln zorunlu hükümlerinden birisidir. Bu nedenle ne-

fisler ölü diye isimlendirilmitir. Allah teala öyle buyurur: ‘Ölü iken...’
19'

Yani, Allah’ bilme ruhunu kendisinden almas nedeniyle ölü olan kimse

demektir.
‘Sonra kendisine hayat verdik ve kendisiyle insanlarn arasnda

yürüdüü bir nur verdik .’192 Böylelikle, ahirette dirilile birlikte tekrar be-

denlerine döndürülecekleri gibi, bilgisini kendisine döndürdü ve onunla

hayat buldu. Baka bir ayette ise öyle denilir:
‘Karanlklarda yürüyen

kimsenin örnei .’ 191 Burada kendisiyle insanlarm arasnda yürüdüü ve

hayatn ta kendisi olan nurun kart karanlk kast edilmektedir. Öyleyse



On Dokuzuncu Sifir 137

hayat, varl, yani Allah’n varln ikrar etmek demektir. Yaratlm

bilgi ise, Allah’n birliini bilmek demektir. Karanlklar ise Allah’n var-

ln bilmemek demektir. Bu nedenle Allah teala bizden misale alnan

ayette sadece varln zikretmi, birliini zikretmemitir. Misakta birli-

e deinilmeden öyle buyurmutur: ‘
Ben sizin Rabbniz deil miyim, on-

lar da evet Rabbimizsin
5191 dediler. Böylelikle rablii kabul ettiler. Baka

bir ifadeyle, O’nun efendileri olduunu kabul ettiler. Bazen köle, ortak-

lk hükmüyle, iki efendinin mülkü olabilir. Bu durumda hangi efendi

kendisine, ‘ben senin rabbin deil miyim?’ derse, onun ‘evet, Rabbim-

sin’ demesi ve dorulamas gerekir. Bu nedenle öyle dedik: Onaylama

ve ikrar, Allah’n varln rab olarak, yani kendisinin sahibi ve Rabbi

kabul etmesiydi. Bu nedenle Allah teala ayetin devamnda ‘

kendisine ha-

yat verdiimiz
’ 195 demi, fakat bununla yetinmeyerek ‘

ona kendisiyle in-

sanlarn arasnda yürüdüü bir nuryarattk,m buyurmutur. Burada kast

edilen, Allah’n birliini bilmektir. Çünkü insan adna üstünlük ve mut-

luluun gerçekletii bilgi bu bilgidir. Bunun dndaki bilgi ise, bu

yerde o bilginin yerini alamaz. Artk söylediimizi içice düün! Kuku-

suz ki nefislere ölümün gelmesinin daha önceki bir hayattan (Allah’n

varln bilmek) kaynaklandn örenmi oldun. Çünkü ölüm, canlya

gelebilecei gibi dalma da bir araya gelmeden sonra olabilir.

Bunu örendikten sonra, bilmelisin ki: Bu menzilin özelliklerinden

birisi de, çokluk ile bir’i bilmenin mümkün olmadn örenmektir.

Çünkü onun gördüü ey, çokluktur. öyle ki: Ruh kendisini çokluk ve

niceliin yeri olan bedenle birlikte düünebilir ve hiçbir zaman kendini

yalnz göremez. Bununla birlikte o, kendiliinde bölünmemitir. Ruh

insanln ancak cismin varlyla birlikte bilebilir. Bu nedenle tan-

mndan ve hakikatinden sorulduunda öyle der: ‘Beslenen, duyumsa-

yan ve düünen bir cisim.’ te bu, insann hakikati ve kendisine ait öz

tanmdr. nsan oluu sorulduunda her zaman bu çokluk tanmnda

zikredilir. Öyleyse ruh zatndaki birliini bilemez. O, hakikatin tekliini

deü, cinsin birliini bilebilir. Kendiliinde bir olduu hakknda kaza-

nmla elde ettii bilgi ise, zevk, müahede ve kefe dayal bir bilgi deil,

teorik aratrmaya ve fikre dayal bir bilgidir. Ayn ekilde Allah’ bil-

mek de, üahln birliini -yoksa zann birliini deil- bilmek demektir

ki onun isimlendirileni Allah’tr. Çünkü zatn bilinmesi kesinlikle

mümkün deildir. Öyleyse Allah’n birliini bilmek, müahede ve kefe
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dayal bir bilgi deil, fikre dayal bir delildir. Baka bir ifadeyle birlii

bilmek, hiçbir zaman zevk olarak gerçeklemez ve onun sadece merte-

belerle ilgisi vardr. Manevi nitelikler, insanlarn onlar hakkndaki görü

ayrlklar ve tanm ve hakikat bakmndan onlarn kendiliklerindeki

farkllklar ve birinin öteki olmad rivayetlerde zikredilmi iken, zatn

birlii nasl olabilir ki? Bu durum hem akla hem eriata göre böyledir.
'

onra, Allah eli, gözü, aya, parmaklar ve benzeri eyleri zikret-

mitir. Bütün bunlar, zatn birliiyle çelien eylerdir, hâlbuki ulûhiye-

tin birliiyle çelimezler. Bu nedenle Hz. Peygamberim u hadisi hak-

knda tartma olmutur: ‘iki halifeye biat edildiinde, ötekini öldürü-

nüz.
5 Çünkü mertebenin birlii, kinciyi kabul etmedii gibi ayn za-

manda ortakl da kaldrmaz. Çünkü amaçlanan ey, bozulma deil,

düzelmedir, yok etme deil, var etmedir. Allah teala öyle buyurmu-

tur:
‘Gök ve yerde iki ilah bulunsayd, bozulurlard.

H97
Böylelikle ilah’ bir-

lemi ve ‘lah’n zat bölünmü olsayd, yer ve gök bozulurdu’ deme-

mitir. Allah böyle bir eye deinmemitir. Kelamclara göre ilah, zatla-

rn bir toplamdr. Çünkü nitelikler (onlara göre), Haklan zat ile var

olan mevcut hakikatlerdir. Allah ancak toplam ile birlikte ilah olmutur.

Öyleyse onlarn iddia ettikleri tevhit nerede kalmtr? Aklc filozoflara

göre de ilah nispetlerin bir toplamdr. Öyleyse bu anlayta birlik nere-

de kalmtr? Çünkü onlar lah’ bilgi, hayat, kemalinden mutlu olma vc

sevinmek gibi nispederle nitelemilerdir. Öyleyse insafla düünürsen,

birlik, duyulan bir söz, gerçek bir isimlendirileni olmayan bir addr. O
halde, daldnda bir olan Allah’tan baka üah yoktur. O, daldnda ve

kendisiyle didien ve fiillerinde ise O’na ortak olmaya çalan kudarm

kahredendir. Bü iki snfn dndakder için ise Allah, Bir ve Balayan-

dr.

Bunu örendikten sonra, artk bu çokluk, Allah’n birliinden seni

perdclememclidir. Biz sana sadece tevhidinin neyle ilgili olduunu açk-

ladk ve kendüiinde zatn birliine deinmedik. Çünkü zat hakknda

düünmek dince yasaklanmtr. Hz. Peygamber öyle buyurmutur:

‘Allah'n zat hakknda düünmeyin.' Allah teala ise öyle buyurur: 'Al-

lah sizi kendisinden sakndrr.’19* Yani kendisi hakknda düünüp onun

hakknda öyle veya böyle bir hüküm vermekten sizi sakndrr. Hâlbuki

ilahlk hakknda konumak veya onun fikir gücüyle idrak edilmesi ya-

saklanmamtr. Onun kendilii halamndan müahede edilmesi ise, Al-
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lah ehline göre, imkânsz saylmtr. Onun sadece kendilerinde zuhur

ettii mazharlar vardr ve kullar bu mazharlar görürler. Kukusuz ki

eriadar bunu zikretmitir. Bizim Allah hakkndaki bilgimiz, tenzih ni-

teliklerini veya fiil niteliklerini bilmekte snrldr. Allah’n zatî-olumlu

bir niteliini bildiini iddia edenin iddias bo bir iddiadr. Çünkü böy-

le bir nitelik zat snrlar, hâlbuki zatn snr ve tanm yoktur. Bu, âle-

me kapatlm bir kapdr. Bu kapnn açlmas mümkün deildir ve o

kapnn bilgisi Allah’a kalmtr. Hz. Peygamber’in bir hadiste bildirdi-

ine göre, Allah’n kendisi hakknda kendisine özgü bilgisi vardr. Ha-

diste öyle denilir: ‘Allah’m! Kendini isimlendirip de kullarndan biri-

sine bildirdiin veya gaybnn bilgisinde kendine ayrdn bütün isim-

lerinin (hürmetine) senden isterim.’ Öyleyse Allah katnda sadece ken-

disinin bilebildii isimleri vardr ve bu isimler O’na döner. Kukusuz

‘kendine ayrdn’ ifadesiyle, yaratklardan herhangi birisinin onlar

bilmesi imkânsz saylmtr. Allah’n isimleri, özel isim veya donuk

isimler deillerdir. O’nun isimleri. Övgü, metih ve sena için verilmi

isimlerdir. Bu nedenle anlamlarndan harekede ‘güzel’ isimler olmular-

dr. Knama veya övgü tarznda verilmeden, sadece gösterdikleri varlk-

lara iaret eden özel isimler ise böyle deildir. Bize göre bu isimlerin en

büyüü, Allah ismidir. Bu isimde ortaklk gerçeklemez. Öyleyse zata

ait tevhidi örenmi olduunu iddia eden insann sözünde tevhit nere-

de kalmtr? Hâlbuki eriat veya akl veya keif onun adna böyle bir

tanklk yapmamnr. Hâlbuki bunlarn dnda bir (bilgi kayna) yok-

tur ve onlar güvenilir kaynaklardr. Bunlarn dnda bir hüküm nasl

verebilirsin? Öyleyse ölüleri ziyaret etmekle ilgili seni yükümlü tuttuu

ie sarl. Bu, onlara katlmak ve onlarn yollarm takip etmek demektir.

Bu yol, kendiliinde bulunduu hal üzere, gerçei örenemeyeceini

itiraf demektir. Biz sadece yaknlk bildiren fiilleri kullanmaktayz (ne-

redeyse, sanki oldu vb.). Bu fiiller ‘kade (ola yazd)’ ve kardeleridir. Bu

balamda öyle denilir: ‘Damat neredeyse emir oldu.’ Hâlbuki gerçekte

emir deildir. ‘Zeyd neredeyse hac oldu.’ Yani hac olmaya yaklat. Al-

lah teaia ise öyle buyurmutur: ‘ Elini çkardnda, neredeyse onu göre-

medi.™ Böylelikle onu elini görmemekle ve kendisini görmeye yakla-

mamakla nitelemitir. Çünkü ayette geçen ‘lem (olmad)’ edatnn

‘yekadü (neredeyse oldu)’ kelimesinin bana gelmesiyle yaknlk orta-
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dan kaldrlmtr. Bu edat, muzari fiillerin bana gelerek onlar olum-

suzlayan ve kesin olumsuzluk bildiren bir edattr.

Zecr ve rada ilmi (yasaklama ve engelleme bilgisi) de bu menzille

ilgilidir. Bu durum. Hakkn zatn bildiini iddia eden kimseye kardr.

Böyle birisine bildiini iddia ettii husustaki bilgisizlii ancak ahiret

hayatnda gözükür. Böylece ahirette iin, bildiine inandndan baka

türlü olduunu ve dünyada ve ahirette bilgisiz olduunu örenir. Allah

tcala öyle buyurur:
c

Hesap etmedikleri ey Allah’tan kendilerine görün-

dü.’200 Burada genel ifade kullanmtr. Böylelikle her gruba, inand bir.

eyin inandndan farkl olduu ahirette gözükür. Ayette olumsuzla-

mann acizlikle mi yoksa zddn bilmekle mi gerçekletiine ise dei-

nilnemitir. Her iki durum da ahiret hayatnda gerçekleecektir. Söz

gelii günahkâr olup tövbe etmeden ölenler haliknda tehdidin gerekle-

eceine inanan kimseyi Allah kyamet günü balar. Bu durumda söz

konusu kii için Allah tarafndan günahn balanmas ve cezalandrl-

mann ortadan kalkmas gibi beklemedii bir ey ortaya çkar. Öyleyse

her gruba Allah katndan istedii ey gözükecektir. Öyleyse bilgi ger-

çekte kesin bilgi olsayd, (ahirette) deimezdi. Bilgi sadece bir zan ve

tahminden ibaretdr ve sahibinden bilgi suretiyle perdelenmi ve bu ne-

denle de sahibi bildiini iddia etmitir. Hak ise ona ‘sen zannetmektesin

ve var saymaktasn’ der. O makam nerede, bu makam nerede? Binaena-

leyh her ey bilinmez, her eyin de cahili olunmaz. Öyleyse bilginlerin

en bilgilisi, neyi bildiini bilen ve nc bilmediini bilendir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Sana övgüyü sayamam!’ Kukusuz

ki Hz. Peygamber ortada ihata edilemeyen bir durum olduunu bil-

mekteydi. Hz. Ebu Bekir ise öyle der: ‘drake ulamaktan acizlik, bir

idraktir.’ Yani idrak edilmeye imkân vermeyen bir ey olduunu idrak

etmitir. Öyleyse bu, (bir yönüyle) bilgidir (bir yönüyle de) bügi deil-

dir. Kyamet günü insan, idrak etmi olduunu zannettii eyi fikir gü-

cünün idrak etmekten aciz olduunu örenir. Fakat o, kendini sarsan

ate nedeniyle, fikriyle azap görür. Çünkü eriatn delili onun üzerinde-

dir. Çünkü eriat hakknda düünmesi gereken eyi kendisine bildirmi

ve açklamt. Nitekim Allah teala öyle buyurur: ‘Arkadalarnda delilik

olmadn düünmezler mi?201 Baka bir ifadeyle peygamberi tanmaya

delil ile ulalr. Bu ayetten Allah’n peygamberine -iddiasn dorula-

yan- bir delil verdii sonucu çkartlr. Böyle olmasayd, Allah teala’nm
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‘Düünmezler mi?202
ayeti doru olmazd. Çünkü düünme ancak Allah

katndan gelen bir peygamber doruluunu gösteren delil hakknda

olabilir. Delil, incelenen ve medlule ulatran eydir. Deliller ortaya ko-

nulmu olmasayd, aklllara düünmek emredilmez ve böyle bir ey

kendilerinden istenmezdi. Ayn ey aklllarn Allah’ bilmesinde geçer-

lidir. Allah teala bir takm durumlar zikrettikten sonra öyle buyur-

mutur: ‘Kukusuz bu konuda düünen bir topluluk için ayetler vardr .'203

Öyleyse insan fikriyle fikrin snrn aarak hakknda düünmesi uygun

olmayan bir hususta düündüünde, kyamet günü fikrinin ateiyle

azap görür.

Sonra, hakknda düünmenin cmredilmedii hususlarda düün-

mek, insan Allah’n kendisine vermi olduu nimedere kar O’na ük-

retmekten al koyar. Böylelikle iki azap sahibi olur: Birincisi gereksiz

bir hususta düünmenin azab, öteki ise kendisine verilen nimete kar

ükrün olmayndan kaynaklanan azap. Bilgi nimetinden daha büyük

bir nimet yoktur. Allah’n nimetlerinin nedenleri saysz olsa bile, ger-

çekte nimet, hazzn nimet sahibinde bulunmasdr. Söz konusu nimet-

ler snrsz saydaki pek çok vesileyle ulatrlmtr ki bunlar iki eye irca

edilebilir: Birincisi, hazza yol açan eyin bulunmasdr. kinci tür sebep-

ler ise, yokluunun hazza ulatrd sebeplerdir. Bunlar nispi durum-

lardr. Örnek olarak, kendisinden korktuu bir dümann yok olmasn-

dan dolay haz alan inam verebiliriz. Söz konusu insan dümann yok

olmasyla deeri takdir edilemeyecek ölçüde bir haz alr. Bu haz, çekin-

dii bir eyden emniyete ulam olmaktr. Öyleyse sebepler sayca çok-

tur, haz ise, birdir. O da, gerçek nimet demektir. Nitekim, sebepleri

çok olsa bile, dem de gerçek azap demektir. Böylece bir ey, kendisine

bitiik olduunda veya bir nedenle kendisinden kaynakland için, ba-

ka bir eyin adyla isimlendirilir.

Bilmelisin ki, ziyaret, meyil anlamndaki zûr kelimesinden türetil-

mitir. Kim bir topluluu ziyaret ederse, nefsiyle onlara meyletmi de-

mektir. Manasyla onlar ziyaret ederse, kalbiyle kendilerine meyletmi

demektir. (Ayn kökten gelen) Yalan tanklk (ehadetü’z-zûr) ise, do-

rudan yanla yönelmek demektir. Ölüleri ziyaret etmek, ölüm nitelii-

nin kendisine yerlemesini arzulayarak, onlara meyletmek demektir.

Çünkü ölünün kendiliinde bir hükmü yoktur. O ancak kendisinde ta-

sarrufta bulunann hükmüne baldr. Ölüden engelleme veya direnme
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veya övgü veya knama veya itiraz beklenemez. Aksine o haliyle ve za-

tyla bütünüyle teslim olmutur. Ayn ekilde, onu ziyaret eden insann

(Hakkn karsndaki) halinin, ölünün kendisinde tasarruf eden kimse-

nin karsndaki durumu gibi olmas gerekir. Bir insan eriatça belir-

lenmi tarzda -yoksa kaytsz bir ekilde deil- bu dereceye ularsa,

adamlarn makamna ulam demektir. Böyle bir nitelikle -kaytsz isc-

manasmda nitelenebilir, yoksa zahiri ve batm duyusunda nitelenemez.

Aksine insan, eriatn emir ve yasaklarnn ilgili olduu hususlardaki

zahirî vc bâtn fiillerinde diri olmas gerekir. Buna karlk, bütün bu

konularda hakkmdaki kaza ve kadere teslim olarak ölü olmas gerekir.

Fakat insan (kazaya rza gösterirken), takdir edilen eye kar etkisiz

kalmas gerekmez. 'Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr/

K YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden Kavâsm (Engelleme) Men-

zilinin ve Srlarnn Bilinmesi

Masumlarn sevgisiyle dolu olduunda

Ayetlerden engelleyici ayetleri hatrla

Onlar engelleyici ve koruyucudur

Koruyucu ayetlerin hayat verdiinden daha güvendedir

Bunlar, fikirle ulamadm eylerdir

Fakat onlar Kasm’n eliyle gelmitir

ilah yaratl adilce ve ihsanyla vermitir

Kahhar'n engellemesi ve korumasyla

Meleklere katlan bir adam ile

Hayvanlara katlan insanck arasnda ne kadar da fark var!
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Bilmelisin ki, -Allah diledii ayetleri göstermek üzere beni miraç

ettirdiinde- miracm esnasnda bu menzile ulatmda, yanmda bir

melek vard. Menzilin kapsn çald, kapnn ardndan öyle dendiini

duydum: ‘Allah’n bildirmesinden baka bir ekilde bilinmeyen bu ka-

py da çalan kim?’ Melek öyle dedi: ‘Senin kulunun mertebesinin kulu,

Muhammed b. Nur’dur.’ Kap açld, içeri girdim. Hak o menzilde bu-

lunan her eyi bana bildirdi. Fakat kendisini müahede ettikten seneler

sonra bana onlan bildirdi. Bu müahede benim için tarif olmakszn

sûri bir müahede idi. Bundan sonra ise, hak onu bana bildirmitir. Bi-

linmeyen bir menzil olduu belirtilince, belim krld. Onu bana tan-

tnca, Allah’n gördüklerimden koruduklar müstesna, onun bütünüyle

kavasm olduunu gördüm. Bunun üzerine korktum, Allah ise bana

dönük tecellisiyle korkumu dindirdi.

Bu menzilde, ruhaniler surederde ekillendii gibi, duyulur suretle-

rin cisimsel suredere dönümesini gördüm. Bu ilk surederin ortadan

kalktn zannettim. Onlar derinden inceledim, onlar göremedim.

Bütün gücümü onlara yönelttiimde, bakalatlar ve ben de amacma

ulatm. Meerse sureder bakalamada iki tür imi: Birincisi, bir güç

vererek, görünmek istediin herhangi bir surete girmek üzere görenin

gözüne etki etmendir. Bu durumda o kii seni ancak senin girmek iste-

diin surette görebilir. Sen ise, kendiliinde ve kendi suretinde dei-

meden, cevherinde ve suretinde bulunursun. u var ki senin görene gö-

zükmek istediin bu suren hayalinde canlandrman gerekir. Gören in-

san da, kendisini tahayyül ettiin ekilde, senin hayalindeyken o sureti

alglar. Bu bak ise o esnada bilinen suretini idrak etmekten kendisini

perdeler. Bu yollarn birincisidir. Dier yolu ise, bu menzil içerir. öyle

ki: Senin suretin, cevherindeki bir arazdr. Allah o araz ortadan kald-

rarak sana seni kendisinde göstermek istedii ylan veya aslan veya ba-

ka bir ahsn sureti gibi bir araz giydirir. Cevherin ve cevherini yöneten

ruhun ise, sahip olduu akl ve dier güçlerinde birlikte olduu hal üze-

re kalcdr. Öyleyse bu durumda suret hayvan veya bitki veya donuk

suretidir. Akl ise insan akldr ve o konuabilir ve düünebilirdir. Hak-

lan kendisini konuturmak istedii herhangi bir dille dilerse konuur,

dilerse konumaz. Böyle birinin hükmü, bilinen suretteki kiinin hük-

müyle birdir.
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AÇIKLAMA

Donuklarn, Bitkilerin ve Hayvanlarn Konumas

Donuklarn, bitkilerin ve hayvanlarn konumas bu konudan ö-
renilir. Onlar suretlerinde iken konuur ve -tpk insann konumasn
duyman gibi- onlar duyarsn. Nitekim ruh da beer suretinde

bedenlendiinde, suretin onun üzerinde hüküm sahibi olmas nedeniyle

insanlar gibi konuur. Ruhani, insandan farkl olarak, gözüktüü suret-

ten baka bir surette konuamaz. Bu, mesh edilenin menzilidir. Bu

mertebeden dünya ve ahirette duyusal suret baka suredere çevrilir. Yi-

ne bu menzilden bâtnlar (baka suredere) çevrilir. Dta insan suretini

görünen birisi, bâtmda o suretten farkl olarak melek, eytan veya

bâtnnn durumuna uygun bir ekilde köpek, domuz, maymun, aslan

olabilir. Bütün bunlar, insanln kendisini talep ettii eyden yüksek

veya düük niteliklerdir. Bâtnlarn çevrilmesi, daha önce zâhiri surede-

rin baka suredere çevrilmesi srailoullarnda çok olduu gibi, bu dö-

nemde de çoktur. Allah onlar domuz ve maymunlar yapmt. Ahir

zamanda da bu ümmet içinde de (d suretin çevrilmesi anlamnda)

mestlin ortaya çkmas kaçnlmazdr. Fakat bu da (davet ümmeti anla-

mnda) Yahudilerde gerçekleecektir, Müslümanlarda deil! Çünkü

iman onlar korur. Öyleyse bu ümmet içinde ancak Yahudi veya dtan

Müslümanln gösterip de içerden Yahudiliini gizleyen ikiyüzlü in-

sanlarn suretieri çevrilir. Yahudileri bu ümmete kattk, çünkü bir Pey-

gamberim ümmeti onun kabilesinden ibaret deildir. Onun ümmeti,

gönderildii herkestir. Hz. Peygamber ise, bütün insanlara gönderil-

mitir. Bütün dinlerdeki ümmeder de onun ümmetidir. Onlarn bir

ksm iman etmi iken bir ksm iman etmemitir, bir ksm teslim ol-

mutur.

Cinlerin Hz. Peygamberim dinine girmesine gelince, onlarn bu

dine girmesi, kendi vaktinde peygamber gönderilmeyen birisinin vakti-

nin peygamberinin dinine girmesine benzer. Sonra kendisine peygam-

ber olarak, gönderilmemi olan bu nebi, dinine giren kimse kendisine

peygamber olarak gönderildii kimselerden deil ise, gönderildii kim-

selere uygulad hükümleri onlara da uygular. Çünkü her nebinin bir



On Dokuzuncu Sfr 145

yöntemi ve eriat vardr. Cinlerin Hz. Peygambere iman etmeleri de

böyle gereklemitir. Bâtnlarn çevrilmesi hakknda söylediimize ge-

lince, Hz. Peygamber ümmetinden bir topluluun niteliini kutsi ha-

diste Allah’tan öyle aktarr: ‘Onlar görünürde karde, gizlide düman-

drlar. Dilleri baldan tatl, kalpleri kurtlarn kalpleri gibidir, insanlara

yumuak davranrlar.’ te bu, insann sureti insan iken kalbinin kurt

kalbine deitirilmesi gibi, suretin deitirilmesiyle ilgilidir. Bu belalar-

dan koruyan Allah’tr.

Suretteki bakalamann dier yöntemi ise, ahsn sureti bulunduu

hal üzere kalrken, nefsinin bulduu bir ruhaninin suretini giymesidir.

Söz konusu ruhani hangi surette olursa olsun, kii o surette bakalarna

görünebilir ve bu ahs ise o surette gizlenir. O, kendisinin üzerinde,

kendisini kuatan bir hava gibidir. Bu durumda bakann gözü o aslan

veya köpek veya maymun -veya Azz ve Alîm’in takdirine göre her ne

ise- suret üzerine düer.

Baka bir tarz ise udur: Kendisini kuatan havann diledii bir su-

rete girmesidir. ahs ise o suretin bâtn olur. Böylelikle idrak, kendi-

sinde görünmek istedii o surette ekillenen hava suretinin üzerine dü-

er. u var ki bu suretten konuma meydana gelirse, ancak gören tara-

fndan bilinen onun diliyle gerçekleir. Böylelikle nameyi duyar, onu

bilir, sureti görür ve onu inkâr eder. Bu haldeki birinin ou name-
sinden uzaklamas mümkün deildir. Bu, kendisini tanyanlar için, ci-

nin gücüdür. Çünkü onlar diledikleri surederde gözükürler. Onlarn

namesi ise, cin namesidir ve bundan fazlasna güçleri yetmez. Bu tarz

hakknda bilgisi olmayan kimsenin ise cinler hakknda bilgisi yoktur. u
var ki, cinlerin akllaryla oynad baz topluluklar vardr. Sihirbazn ip-

leri, hayalde koan ylanlar surederinde hareket ettirmesi gibi, onlarn

gözlerine hayali sureder gösterirler. Bunun üzerine söz konusu insanlar,

cinleri gördüklerini zannederler, hâlbuki onlar cin deildir. Bu sureder,

kendilerine gösterilen hayali suretlerde onlarla konuur. Hâlbuki suret-

ler konuucu deildir. Cinlerin kendiliklerinde bedenlenmesi ise bun-

dan farkldr. Öyleyse ariflerden her gurubun namesini bilen kimse,

görür ve gördüü konuda bir kartrmayla karlamaz. Endülüs’te cin-

leri ekillenmeksizin ve ekle girerken gören bir topluluk görmütük.

Onlardan birisi, Kurtubal Fatma b. Müsenna idi. O, hiç kartrma-

dan, cinleri bilen birisiydi. Fas ehrinde de bir grup görmütüm. O in-
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sanlarn gözlerine cinler, hayali sureder olarak görünmekteydi. Kendile-

rini snamak için diledikleri ekilde onlarla konuuyorlard. Onlar cin

olmadklar gibi cin suretinde de deillerdi. Onlardan birisi, Fas ehrin-

deki Ebu’l-Abbas ez-Zekkak idi. O bu konuda gerçei kartrmt ve

cin ruhlarnn kendisiyle konutuunu zannediyordu ve bundan emindi.

Böyle düünmesinin nedeni, onlarn seslerini ve namelerini bilmeyi-

iydi. Benim yanmda oturduunda veya benim meclisime geldiinde,

susar ve sonra da gördüklerini betimlemeye balard. Ben de onun böy-

le zannettiini bilirdim. O bu halde (cinlerle) oynamaya, arkadalk

etmeye ve konumaya kadar ii vardrmt. Bazen de kendisiyle gördü-

ü kimse arasnda belirli konularda bir hasmlama ve nefret meydana

gelirdi. Bu nedenle cin baka bir yönden kendisine zarar verirdi. O ise,

bu zararn gördüü suretlerden kaynaklandn zannederdi ve bu kana-

at kendisine hakimdi. Allah kendisine merhamet etsin! Ebu’l-Abbas ed-

Dehan ve bütün arkadalarmz bu hali kendisinden görürdü. Öyleyse

nameleri tanyan, hiçbir sureti kartrmaz. Bunu bilenler ise azdr. n-

sanlar, belirli vakiderde kendilerine gözüken eyin doruluuna (güve-

nerek) aldanrlar.

Suretten surete girmenin mertebelerini bu menzilden açklam ol-

duk. Bu menzilde suretlerde gözükmenin akllar hayrete düüren garip

srlar vardr. Bunlarn en büyüü ise, cevher baki olmakla birlikte -ki

bu sureti tayan için cevherin kalmas zorunludur- bir mizacn baka

bir mizaca dönümesidir. Cevher baki olmasayd, asla bakalama ger-

çeklemezdi. Fakat bu baka cevher, Zeyd Amr olmad gibi, kendi su-

retinde deimemitir ve öteki de deildir.

Bu menzilden Ebu Bekir ümmet ile tartlr ve onlardan üstün gelir.

Bu, Allah’n dndaki bütün yaratklar arasndaki tart menzilidir. Kim

bu menzildeki eyleri bilir, hükmünü müahede eder, hal ve makam

olarak Allah’n kendilerini koymu olduu hususlar üzerinde yaratkla-

rn ölçülerini bilirse, meleklerin, insanlarn, cinlerin, hayvanlarn, bitki-

lerin, donuklarn bir ksmnn dierlerinden üstünlüünü bilir. Bunun

yan sra melekler ile insanlar, cinler ile insanlar, donuklar, bitkiler ve

insanlar arasndaki üstünlük ilikilerini de bilir. Böyle bir insan, her cin-

sin dier cinsle arasndaki üstünlük ilikisini de bilir. Buradan hacer-i

esved’in (siyah ta) bir ta -ki o Allah’n sa elidir- olmasna ramen üs-

tünlüü örenilir. Bir donuk olmasna ramen, tataki bu üstünlüe
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baknz! nsan olmalarna ramen, Firavun ve Ebu Cehil’e baknz! Bu

menzilden bu üstünlükleri örendiinde, bu cinslerin arasndan hangi

cinste, hangi türde, türün hangi türüne -ki son dereceye kadar gider-

cennetin sirayet ettiini örenirsin. Son derece, son türün ahslardr.

Ayn zamanda bu insan, cinslere, cinslerin türlerine ve son türün ahs-

larna varncaya kadar türlerin türlerine scak ile zemherir arasnda nasl

sirayet ettiini de örenir. Bu durumda gördüün herkesi hakknda

onu gördüün halde bulunduu vakitle degü geleceiyle birlikte gör-

müsündür. Burada, bu mertebenin mukabilinde, hayali bir mertebe-

den kartrma ortaya çkar. Böylelikle vaktin ahidinin verdii ey gö-

rülürken görülen hakknda gelecek hükmü verilir. Bu, daha önce zik-

retmi olduumuz nitelikten kaynaklanan eytani bir kartrmadr. Söz

konusu nitelik, eytan ve cinlerin insanlara kendilerinden ve bakalarn-

dan gerçek olmayan bir takm hayal suretler göstermesidir. Bu konu,

Ebu Hamd el-Gazzâlî ve benzerlerinin yanld bir konudur.

Bizim kendilerine yetitiimiz eyhler arasnda bu meseleyi kart-

ranlardan birisi de, Ebu Ahmed b. Seyid Bûn idi. O ve benzerleri öyle

derdi: ‘nsan unsurlar âleminde bulunduu sürece kartrmayla karla-

r. Unsurlar âleminden yükselip de kendisine göklerin kaplar açld-

nda ise, kartrmadan kurtulur. Çünkü artk o, kovulmadan ve ey-

tanlardan korunma ve saknlma âlemindedir ve burada gördüü her

ey gerçektir.

imdi ise bu konunun gerçeini sana açklayalm: öyle ki: Kendi-

lerinden aktardmz üzere, bu grup gördükleri eylerde kartrmadan

kurtulduklarn iddia ederler. Çünkü onlar, eytanlarn giremeyecei bir

yerde bulunurlar. Onlarn bulunduu yerler, Allah’n kendilerini betim-

ledii üzere, mukaddes ve temiz yerlerdir. in onlarn zannettii gibi

olduu da dorudur. Fakat bunun böyle olmas, o yerlere yükseü tpk

Hz. Peygamber’in mirac gibi cisim ve ruh yoluyla gerçekletiinde

olur. Ölüm ayrlmas olmakszn, aksine sadece fena ile veya kendisine

verilen bakma gücü gibi düüncesiyle ve ruhaniligiyle bu menzile miraç

yapanlar da vardr. Bu miraç esnasnda bedeni evindedir ve kendisi de

ya ondan fani olmu veya sahip olduu güç nedeniyle onun farkndadr.

Böyle birinin de, kendisiyle Aliah arasnda bir alamet bulunmad sü-

rece, kartrmas kaçnlmazdr. Söz konusu alamette Allah’n kendisine

gösterdii, söyledii ve müahede ettirdii hususlarda tam bir açklk
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üzerinde bulunur. Baka bir ifadeyle sayesinde Rabbindcn bir açlda
sahip olaca alameti olmadkça, kartrma ve -insaf sahibi ise- bu ko-

nuda kesin bir bilgiden yoksun kalmtr. Bazen müahede ettii ey
gerçek olabilir. Bunun yan sra gerçekte korunmu ve saknlm olabi-

lir. Fakat onun bu konuda bir bilgisi yoktur. Rabbinden açk bir delile

sahip olduunda ise, evlerinde dururken kendilerine aktarlan vahiyde

kartrmadan güvende olduklar gibi, onlar da kartrmadan güvende

olurlar. Çünkü eytan, ister alamet sahibi olsun ister olmasn, sürekli

olarak keif sahibi böyle bir müridin halini kontrol eder. Çünkü eytan

kulu saptrma ve karkla düürme hususunda hrsldr. Ayn zaman-

da eytan, kendisine verdii ilhamda onu koruduktan sonra kulunu

hüsrana uratabileceini bilir. Bu nedenle ‘belki’ der ve umuda ve bek-

lentiyle yaar. nsann bâtn kendisinden korunursa ve meleklerin nur-

larnn bu kulu kuattn görürse, bu kez onun duyusuna intikal eder.

Böylelikle duyu suretinde ona bir takm durumlar gösterir ve bunlar va-

stasyla kulun bâtnnda üzerinde bulunduu Allah yolundan çekip ala-

bileceini umut eder. Bâtnnda duyusal olarak meleklerin nurlaryla

korunmu ve saknlm bütün kimseler karsnda eytann davran
böyledir. Gerçekte de korunmu kimselerden ise, bu durumda onun

kalbinde meleklerden koruyucular bulunmaz. Çünkü eytan onun kal-

bine gelir. Böyle bir ahs, gerçekte masum olmas itibaryla, Rabbin-

den sahip olduu açk kant sayesinde eytann kendisine verecei il-

hamlar kabul etmez. Bu durum, söz konusu kii bilgide derinleenler-

den deil ve snrl bir makam sahibiyse böyledir. Temkin sahibi ve ilahi

ilimde derinlemi birisi ise, eytann verdii ilham da ondan alr, çün-

kü o da Allah’tan kendisine gelen bir elçidir.

Verilen ilham övülen bir ey (hakknda ise) ise, sadece almak için

onun eklini deitirir, çünkü onu Allah’tan almtr ve vastaya iltifat

etmez. Çünkü bu insan, eytann (vasta) Allah kanndaki yerini ve ko-

vulmuluunu bilir. Böylelikle eytan, bir ey dileyip de onu tamamla-

yamad her defasnda, baarsz bir ekilde geri döner. Hatta böyle bir

ite bu ahs adna ilave mutluluk vardr. Fakat eytan, onu saptrmada-

ki hrs nedeniyle, tekrar tekrar kendisine döner. Kendisine getirdii il-

ham knanm bir ilham ise, onun hakikatini deitirir ve onun hakkn-

da iyi haline gelir. Baka bir ifadeyle kul o ilhamn kullanm yerini de-

itirerek Allah’n raz olaca bir ite kendisini kullanr. Bu durumda
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da eytan, bir ey isteyip de onu tamamlayamad için baarsz bir e-

kilde geri döner. Üstelik bu i kulun daha çok muduiuk kazanmasna

sebep olmutur. Söz konusu ahsn hali topraktan (yerden) almak ise,

eytan onun adna kendisinden almas için bir toprak yerletirir. Kul ise,

ya eytan baarsz bir ekilde geri döndürür ve iki yeri ayrt eder veya

derinlemi birisi olur ve Allah’a ükreder. Bu ükrün nedeni, Allah’n

duyulur bir toprak (yer) verdii gibi hayali bir yer daha vermi olmas-

dr. Allah’n bu hayali yerdeki srrna bakar ve Allah’n kendisine ycrlq-

tirdii srlar ondan alr. Halbuki söz konusu srlar eytann akima gel-

memiti. Allah ise o srlar söz konusu kiinin mülküne ilave olarak

kendisine verir. Bu insann hali gök olabilir (bilgilerini gökten alabilir).

Bu durumda eytan onun için kendisinden (bilgisini) ald semann bir

örneini (hayalinde) yerletirir ve öldürücü zehirlerden kiiye güç yeti-

rebilecek miktar o hayali sürerlere katar. Böylelikle eytan, daha önce

(bilgilerini) yerden alan ârife davrand gibi bu arife davranr. Bu ma-

kamda deil ise, onu giyer ve bu öldürücü zehirleri yudumlar, amelle-

riyle hüsrana urayanlara katlr. Böyle bir ârifn hali, Sidre-i münte-

ha(’dan bilgi almak) veya meleklerden birisinden (bilgi almak) olabilir.

eytan böyle bir arifin (hayaline) Sidre’nin bir benzerini veya o melein

suretinin bir benzerim gösterir ve onu o melein adyla adlandrr. Son-

ra kendisine içinde bulunduu makamdan örendii eyleri ilham eder

ve onu artmak ister. Söz konusu kul kartracak kimselerden olursa,

düman kendisine kar muzaffer olur. Masum kimselerden ise, ondan

korunur. eytan kovulur, getirdii eyi kendisine atar ve -eytan olmak-

szn- o bilgiyi Allah’tan alr. Allah’a da, kendisine bu imkân verdii

için ve bilgisini artrd için ükreder. Sonra bu ahs, daha üst bir hale

yükselir. Onun hali Ar veya Amâ veya üahi isimler ise, eytan kendisi-

ne -haliyle tam uyumlu olarak- ilham verir. Kartranlardan ise, duru-

mu belirttiimiz gibi olur. O kiilerden deil ise, durumu zikrettiimiz

bölümlere ayrlr.

O halde blis’in insana ancak onun haline göre ilham verdiini

açklam olduk. Bu hal, o kiinin zihninde yerleik olabilecei gibi eri-

atn onaylad bir durumda da olabilir. Baknz! bn Sayyad’a blis’i

Ar’ göstermiti, çünkü onun hali Ar’ (görmek) idi. blis Ar’ kendi-

sine deniz üstünde göstermiti. Çünkü Allah tcala’nn öyle buyurdu-

unu görmütü: ‘O’nun Ar i su üstünde idi.’
10* Bunun üzerine blis, bn
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Sayyad’a Ar’ deniz üstünde göstermiti. blis, onun üzerinde oturmu-

tu. Sayyad ise, -Allah’tan aldn zannederek- ondan (bilgi) alyordu.

Çünkü Allah, peygamberinin kendisinden bildirdiine göre, öyle bu-

yurmutu: ‘O’nun Ar’ su üstünde idi .’208 Hz. Peygamber bn Sayyad’a
cNe görüyorsun?’ diye sorduunda, ‘Ar’ görüyorum’ demitir. Hz.

Peygamber ‘nerede?’ diye sorunca, ‘deniz üstünde’ demiti. Bunun üze-

rine Hz. Peygamber kendisine öyle demitir: ‘Senin gördüün blis’in

Ar’dr.’ Sonra Hz. Peygamber, kendisine Kuran’dan Duhan suresini

okumu, ardndan kendisine ‘Sana ne okudum?’ demi, o da ‘duh’ de-

mi. Dul sözlükte duhan (duman) demektir. Buün üzerine Hz. Pey-

gamber kendisine ‘Hadi ordan! Senin kadrin geri dönmeyecek?’ Yani

sen ii kartranlardan birisin. Çünkü Hz. Peygamber kendisine ancak

Duhan suresini okumu, baz eyleri ise gizlemiti. Bu sure ise, hem

duman hem baka eyleri içerir. bn Sayyad ise, surenin adm söylemi,

fakat gizlediini söyleyememi ve Duhan suresi dememitir. O sadece

duh demitir. Hâlbuki bu surede duh deil, ikisi de ayn ey olsa bile,

duban zikredilmitir. Bunun üzerine bn Sayyad, Duhan suresi ile

(duman) - anlamndaki duban ayrt edememi ve bilgisiz kalmtr. Bu

nedenle de Hz. Peygamber kendisine ‘hadi ordan’ demitir: Çünkü

Sayyad, bu surede kendisine bu kelimeyi bildiren blis’e uygun bir eyi

zikretmiti. öyle ki, eytan ateten yaratlmtr. eytan bu gizlemede

kendisine uygun bir eyi görmü, onun duhan suresi olduunu anla-

mam, bn Sayyad’m srrna ise bu kadarlk bilgiyi ilham etmiti. Çün-

kü Hz. Peygamber içinden kendisini belirlediinde surenin adm söy-

lerken eytan onu çalm ve peygamberin telaffuzundan onu edinmiti.

Hz. Peygamber onu içinde gizlemi olsayd, eytan onu örenemeye-

cekti. Çünkü blis, bir velinin kalbinden farkl olarak, Hz. Peygam-

berin kalbine ulama veya muttali olma gücüne sahip deildi. Çünkü

peygamber, vahyin inii esnasnda eytann vesvesesinden korunmutur

ve baka hallerde de durum ayndr. Baknz! eytan Hz. Peygamber’in

bu konumda ve Allah’n inayetiyle kalbine eytann ulamasndan ko-

runmu olduunu örenince, namazda kblesine hayali bir ate aleviyle

gelmi ve atei yüzüne atm. eytann amac, -namazda peygamber

adna gördüü iyilik nedeniyle- kendisiyle namaz arama girmekti,

çünkü eytan, özü gerei peygamberi kskanr. Hz. Peygamber ise, ar-
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kaya doru çekilmi ve namazn brakmam, sonra da bunu sahabesine

bildirmitir.

Veliye gelirsek, (eytan) bazen velinin kalbine ilham eder ve veli

içinden konutuu eyleri ondan dinler. eytan, daha önce de zikretti-

imiz üzere, veliyi hali (hakknda) karlda düürmek ister. Kim

Rabbinden gelen açk bir kanta sahipse, hiç kukusuz, mududur ve

onun adna belirsizlik kalkmtr. Açk kant üzerinde onun kant oldu-

unu gösteren bir alamet bulunmaldr. Bir ey açk kant deil ise, ona

göre hükiim vermek mümkün deildir. Çünkü bazen alamet olabilir,

fakat açk kant olmayabilir ve veli alametin kamun kendisi olduunu

zanneder, hâlbuki öyle deildir. Çünkü alamet açk kant deildir. Açk

kant, (ilham edilen eyi) hakka’l-yakin olarak bilmeyi salar ve nebiler

ve veliler Allah’tan kendüerine gelen ilhamlarda ona göre hüküm verir-

ler. Badad Ebu’l-Bedr et-Temaükî -ki dürüst sûflerin en temiz giyi-

neni ve en güzel konuanyd- bana öyle demiti: Bir mecliste eyh
Raibü’r-Rahbi ile bir araya gelmitik. Ariflerdendi, fakat bize ulaan

haberlere göre, ilerinde kemale erdiren ârifler derecesine ülamamu.

Vaktin bir adamnn mertebeden kendisi için çkartlan bir hilat gördü-

ü kendisine söylenmiti. Adama bu konuda bir de alamet verilmiti.

imdi de o alamet vardr. Fakat onu görmemitir, çünkü alameti gör-

memitir. Bunun üzerine Ebu’l-Bedr kendisine öyle demitir: ‘eyh! O
adamdan sonra pek çok adam görmedin mi?’ ‘Evet’ deyince, ‘Büyükler-

den mi idiler’ diye sormu, adam cevap vermi: ‘Evet, fakat bu alameti

onlarn hiçbirinde görmemitim.’ Ebu’l-Bedr öyle demi: ‘Kim büir,

belki kendilerini görmü olduu adamlardan birisi o hilat ile amaçlanan

kimseydi ve senden gizlendi de kendisini tanyamadm’ Raib öyle

demi: ‘Böyle bir ey olabilir.’ te bu kii, alamet sahibidir, fakat ala-

metinde açk bir kanta sahip deildir. Çünkü alamet, batinda olabilir

ve ondan ayrlmaz. Böyle birisi, bu alamet sayesinde Rabbinden gelen

açk kanta sahip kiidir. Bir kiiye ait olan alamet baka birisine verildi-

inde, söz konusu kii, alamet üzerinde hüküm sahibidir. Dilerse, o kii

adna alamette gözükür, dilerse gözükmez. Bu nedenle Raib, alamet

hakknda söylediini söylemi, fakat alametin kendisine mi, yoksa baka

bir adama m ait olduunu açklamamtr. Ebu’l-Bedr’in alamet hak-

kndaki karklkla ilgili sözlerini kabul edince, kesin olarak u kanaate

vardk: Raib’in alametin bakasnda olduu hakkndaki iddiasn do-
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rularsak, bu durumda Rab Rabbinden gelen açk bir kanta sahip de-

ildir. Öyleyse onun alameti kendisindedir, bakasnda deildir. Bu ne-

denle Ebu’l-Bedr’in kendilerini gördüü ve kendisinden gizlenen adam-

lardan birisinin alamet sahibi olduu hakkndaki sözü doru olabilir.

Öyleyse Ebu’l-Bedr’in bu adama itiraz, bu yolda geçerli yerinde bir iti-

razdr. Raib’in de bu itiraz onaylamas, dorudur ve iddiasndaki

doruluunu gösterir. Fakat bu eyh, açk kanta sahip olmayan kimse-

lerden birisi olabilecei gibi açk kant sahibi de olabilir. Çünkü onun

sözünde açk kamt ifadesi geçmemitir ve ortakln kendisinde söz ko-

nusu olduu alamete yönelmitir.

Ad geçen eyh Ebu’l-Bedr et-Temaükî’nm eyhi eyh Ebu’s-Suud

b. e-ibl’e gelirsek, hallerinden anlatld kadaryla, kendisi Rabbin-

den açk bir kanta sahipti ve zamannn en aklilsyd. Ad geçen Ebu’l-

Bedr, kendisinden Abdülkadir’i sakince ve saygyla deil de öfkeyle yâd

eden bir adam azarladn aktarmtr. Adama Abdülkadir’i tandn,
ailesi içinde ve kabrinde halinin nasl olduunu bildiini söylemitir. Bu

rivayet olmasayd, hiç kukusuz ki, srf kul olurdu. Fakat bundan sonra

da yaamtr. Mümkündür ki daha sonra srf kul haline gelmi olabilir.

Çünkü o adama eriatta yasaklanm bir i yapt için tepki gösterme-

mi, sadece Abdülkadir’in hallerini nitelemi ve konumunu yüceltmitir.

Hatta adam dince mahzurlu bir i yapsayd ve bundan dolay kendisine

tepki göstermi olsa ve kzsayd, bu davran da kendisini srf kul ol-

maktan çkartmazd. Öyleyse Ebu’s-Suud’a verdiini vereni tenzih ede-

rimi Kukusuz ki o, kendi zamannda bu hususta vaktinin biriciiydi.

Evet! Bu zikreden kii onun müridi olsayd, kendisini uyarmas gere-

kirdi, çünkü onu uyarmak da, terbiyenin bir parçasdr. Bu durumda

söz konusu kii onun müritlerinden birisiyse, bu azarlama onu kendi

kulluundan çkartmaz. Ebu’s-Suud’un bu azarlamas kendisine söyle-

nen ilahi bir emirden kaynaklanm olabilir. Bu emir, herhangi birisi

adna gerçekleecek bir yarar veya konuan o kiinin hakknda saygsz-

lkta bulunduu makama kar Allah hakknda kskançlktan kaynak-

lanm olabilir. Böyle bir durumda saygszlk yapan kiiyi azarlamas,

kendisini kulluktan çkartmak bir yana, kulluunu gerçekletiren unsur-

lardan birisi olur. te bu, daha önce zikrettiimiz kimse hakknda de-

il, Ebu’s-Suud ve hali hakkndaki hüsnü zandr' Bütün bunlar zikret-

memizin nedeni, bu makam ve menzil hakkndaki bilgileri bütün yönle-
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ryle ortaya koymaktr. Bu eyhin de o yönlerden birisi üzerinde olmas

gerekir ve bunlardan birisiyle onun üzerinde hüküm vermemitir. Kita-

b okuyana, bu makamn ve hallerinin bilgisini vermi olduk. Allah

teala bana Ebu’s-Suud’un hallerinden herhangi birisini bildirmedi ki,

onu kendi menziline kataym. Hangi menzilde olduunu en iyi Allah

bilir! u var ki onun terazisinin eyhler arasnda üstün olduundan

eminim. Allah bizi kendisini ve ehlini sevmekle nimedendirsin.

Bu menzilin içermi olduu kavasndn baz yönlerini açklam ol-

duk. Çünkü onlarn hepsi, korkutucudur. ‘Allah doruyu söyler ve do-

ru yola ulatrr.’

K YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden Deerli Komuluk Menzili-

nin ve Srlarnn Bilinmesi

Anlay meydannda fikrin ordular karlat

Bu karlamadan bilgi dodu

Rahatlkla ulalamayacak zevk srlarnn bilgisi

Nitelenme ve nicelik halinden münezzeh

Sabah karanlklarn ordular üstüne kkrtan

Benim güneimi aça çkartan ve gizlimi izhar eden

Fikrin çakmasndan bir ate meydana getiren

Cisimden doan ruh ile vurmaktan!

Övmek üzere sena topuklan üzerinde kalktm

Marifet müjdeleri mühürle geldi -

Nuruyla'fuada hayat veren münezzehtir

Bilgiyi kendisinden almaya ve anlamaya tahsis eden münezzehtir
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Bu konuyla ilgili bir ayet,
‘
Onlar iyiliklere koanlardr, onlar iyilikler

için yarrlar™ ayetidir. Zikredenlerin -herhangi bir kesinti araya gir-

meksizin- üzerinde bulunduklar zikir halinde kalplerinde konuan var-

dr. Böylelikle onlar, kendileri susarken kalplerinde veya iç konumala-

rn birisinde Allah’ zikreden bir konuan görürler. Fakat içlerinde ki-

min konutuunu bilmezler. te bu konuan kii, Musa’ya,
c

ben Al-

lah’m! Benden baka ilah yoktur’ diyendir. Böyle bir konuma, kalp

konumas diye isimlendirilirken onlarda konuan da kalptir. Bir grup

öyle der: Burada konuan, Allah’n zikredenin zikrinden yaratt bir

melektir. Bu melek kalbin üzerinde bulunur ve Allah onu kalbe yerle-

tirmitir. Zikrin arasna giren gaflet vakitlerinde zikredenin yerine zik-

reder. Gaflet halleri devam eder ve kii zikri brakrsa, konuan da kay-

bolur. insanlarn bir ksm, Haklan sebepleri ap a kuluna dönük bir

keramet olarak, kiiye gösünde bulunan kalbinin konumasn düür-

düünü düünmektedir. Allah’n kuluna kalbinin konumasn duyur-

mas, organlarnn zikri nedeniyle iman artsn diye, kuluna dönük bir

ihsandr. Nitekim Allah öyle buyurur; ‘manlarn bir kat daha arttr-

snlar diye ...™
7 Ahir zamanda ve ahiret hayatnda organlarnn konu-

masn duymalarna göre imanlar artar, biz. Peygamber öyle buyur-

mutur: ‘Kiiye ailesinin yaptn ayakkabsnn ba bildirmedikçe ve

krbacnn ipiyle konumadkça kyamet kopmayacaklar.’ Allah teala ise

öyle buyurur: ‘Elleri yaptklarm bize anlatr ve ayaklar da ahitlik

eder
7208 Baka bir ayette ise öyle buyrulur: ‘Siz kulaklarnzn, gözlerini-

zin ve derilerinizin aleyhinize ahitlik etmesinden saknmyordunuz; yaptk-

larnzdan çounu Allah’m bilmeyeceini sanyordunuz™ Kyamet günü

bu insanlar derilerine öyle diyecektir: ‘Derilerine, ‘niçin bizim aleyhimize

tanklk ettiniz' derler. Onlar da öyle der: Bizi her eyi konuturan Allah

konuturmutur .’2IU Kulayla kalbinin zikrini duyan bu insann mertebe-

sinin üzerine çkan kimseye Allah bütün bedeninin konumasn, hatta

bütün donuklarn, bitkilerin ve hayvanlarn konumasn duyurur.

Hayvanlara gelirsek, böyle birisi, onlarn konumalarn duyar, zi-

kir ve hatrlama yolundan olmakszn, sözlerini anlar. Söz konusu kii,

hayvann söylediklerini etini yiyerek veya etinin suyunu (içerek) anlar.

Hayvann etini yiyen veya (etin pitii) suyunu içen insan, Allah’n

âlemde meydana getirecei tikel ve genel hadiseleri örenir, bütün hay-

vanlarn konutuu ve söyledii özleri anlar ve duyar. Bir hayvann eti-
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ni yiyen ve et suyunu içen birisini görmü bir adam görmütüm. Söz

konusu kadn, bu hale sahipti. Onu gören kii ise buna armt. Bu

hayvan, Mekke ile Irak arasndaki bir yerde, fakat bineklinin yolunun

dnda bir yerde olurdu. Hayvan, bir kadna benzerdi ve Arapça konu-

urdu. Bölgenin Araplar kadna çkard. Onlar, tannan bir kabiledir ve

her yl belli bir günde o bölgeye gelirler. Ellerinde oklar bulunduu

halde, o maarann önünde dururlar. çlerinden bir grup maaraya gi-

rer, çlklar atarak oraya dalrlar. Kendisini kaçrtmak için hayvan

ararken barrlar. Hayvan korkmu ve ürkmü bir halde maarann

çklarndan birisine doru kaçar, maarann çkndaki kii -

yapabilirse- mzrakla kendisine vurur ve onu öldürür. Kaçrrsa, hayvan

ormana kaçar. Bu kez kabile, ertesi yl ayn gün tekrar oraya gelirler.

Her sene böyle yaparlar. Hayvan yakalarlarsa, onu keserler ve etini bü-

tün mahalleye datrlar. Herkes kendi parçasn piirir yer, suyunu içer,

ailesinden ve evinden dilediklerine yedirir. Yanlarnda binekten kesilmi

ve yolunu ararak onlarn yannda bulunmu bir misafir olduunda, o

güne denk geldiinde kendisini etten yemekten veya suyunu içmekten

men ederler. u var ki kendilerinin bilgisi olmakszn hrszlk yaparak

ondan alabilir. Hrszlk yaptn örenirlerse, ona zorla yediini fazla-

syla kustururlar. Böylelikle etin kendisindeki etkisi eksilir, fakat bütü-

nüyle ortadan kalkmaz. Bu nedenle gayblcrin bilgisinden üzerinde bir

takm eyler kalr. Yaratklarna tevdi ettii srlarnn bir ksmn yaratk-

larndan gizleyen Allah münezzehtir. ‘O’ndan baka ilah yoktur.”" ‘Alîm

ve Hakîm’dir

Kalpteki bu konuann anlam ve hakikati hakkndaki bütün görü-

ler, dorudur. Çünkü bu konuan, kalbinin kendisi olabilecei gibi zik-

rinden yaratlm melek veya onun istilzam ettii bir ruh veya ima etti-

imiz bir ey olabilir. Bizim ima ettiimiz ile bakalarnn tam adn
verdii arasnda fark vardr. Bakalar, söz konusu eyin kendisiyle ko-

nutuu, sohbet ettiini ve ilahi ve kevnî bildirimlerden diledii eyleri

bildirdiini söyler. Baka bir ifadeyle Allah’ bilmeyle ve yaratklar bil-

meyle ilgili hususlar olmasdr. Onu zikre devam ettiinde ve Rabbine

itaat etmeye devam ettiinde böyledir. Bu durum, Mevakf sahibine so-

rulan bir soru nedeniyle kendisinin söyledii sözdür. Mevakf yazar,

‘bana dedi, ben de ona dedim ki’ (
jcklinde dile getirilen) bilgilerin mer-

tebelerine dikkat çekmitir. Baz arifler, bunu yapar, çünkü onlar, var-
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lkra hal (diliyle konuan) veya söz söyleyen olarak Allah’tan bakasn
görmezler. Bunlarn hepsi kesin bilgidir. u var d ilimlerin mertebele-

rini ifade etmi olabilir. Böyle bir durumda dinleyen, bu makam sahibi

‘bana dedi ki, ben de dedim ki’ ifadesini duyduunda, unu anlar: Ku-
kusuz Hak, onunla konumutur. Dinleyen kendisine sorarsa, gerçei

kendisine söyler. Çünkü arifler, soru soran Allah yolunun ehlinin söyle-

diklerine inanan birisiyse, doru sözlüdürler. nanp inanmada tereddüt

içinde olan birisi ârife soru sorduunda iki ihtimal vardr: Böyle biri

arifin dince kendisine itaat etmesi gereken kimselerden deil ise, susar

ve kendisine bir ey söylemez. Kendisine dince itaat etmesi gereken

kimselerden olup da bu hususlar anlama ehliyetine sahip deil ise, arif

öyle der: Bunlar, sadece soyutlamalar, ibareler ve hallerdir. Bu sözler,

söz konumas deil halin ifadesidir. Yeryüzü kendisine çaklan kaza
öyle der: ‘Niçin bana eziyet etmektesin.’ Kazk cevap verir: ‘Çakana

sor.’ Yani beni buraya koyana sor demektir. Bu bilinen bir hal konu-

masdr ve insanlar arasmda örnek olarak verilir.

Bunu açkladktan sonra, bilmelisin ki: iyiliklere koan ve onlar için

yanan kimse ilahi müahedeler ve rabbani ilimleri istiyor ise, geceleyin

uykusuz geçirmeli ve geceleri cemiyet (cem-i himmet) halinde olmal-

dr. Çünkü böyle birisine her iki nur arama giren karanln kesintiye

uratt nurlar parddar ve bu nurlarn kalcl olmaz, süratle kaybo-

lurlar. Bu durum, kabul ve fethin ilk alametidir. Böylece kendileri için

ve onlara doru mücahede ederek ve sürekli koarak, bu deerli nurlar

ona görünmeyi sürdürür. En sonunda kendisine en büyült nur görünür.

Bu nur sayesinde insanlarm bu ilimlere ulamasn engelleyen manileri

ortadan kaldran nurdur. Bu nur, kendi makamlarnda bir takm srlar

açar ki söz konusu srlardan o kiide bir ey bulunmad gibi ayn za-

manda onlarla nitelenmi de deildir. Ayn zamanda bu nur ona amel-

lerini gösterir. Bunlar, onun yerine getirdii zikirler, riyazet ve

mücahedelcrdir. Allah onlar ruhani bir yaratlla ina etmitir. Böyle-

likle söz konusu kii kendisi için yart gibi ameller dc bu nuru almak

için yarrlar. Böylelikle onlar alr ve kendilerini yapana ‘uygun bir

karlk’ giydirirler. Bnn nedeni, bu yaratlan .eylerin varlnn sebe-

bi olmasdr. Söz konusu varlklar, onun konuma ve hareket eklinde

bedensel fiillerinin ta kendisidir. Huzur ise, bu ameü suretlerin ruhlar-

dr. Amel sahibi bu esnada bu ilim ve srlarn bilgisiyle nitelenir. Kendi-
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lerini müahede ettiinde ise, onlar böyle müahede eder. Bazen bu

ilimler gayb perdesinin ardndan bulunabilir ve fakat iin nasl olduu-

nu bilemez. Durum, söylediimiz gibidir. air öyle der:

Sabah dümanlar üzerine haprdnda

Atlarn toz kaldrmas,
4

çok yaa' demek olur

Böyle birisi, bu ilimlerin suretleri ile bu amellerin surederi arasnda

bu konuda ilahi izni beklemek nedeniyle uygunluk görür. Amel sahibi

Allah’n kendisine dünya hayatnda bu srlarn gerçeklemesini nasip

etmeyi murat ettii kimselerden ise, bu konuda ilahi izin gelir. Böyle-

likle bu amel sahibine bâtnnda çeidi ilimler açlr. öyle denilir: Balan

kimseye bilgiler açlmtr (fetih olmutur).’ Allah teala, kendisini (bu

srlara ulamadan) uzak tutmada gördüü bir yarar nedeniyle, o kii

hakknda bu srlar ahiret hayatna brakmak isteyebilir. Bu durumda

amellerin surederi bu ilimlerin hilatlerini amel sahibine giydiremez. Fa-

kat onlar ameller giyer. Ta ki kii ahiret hayatna göçer. Böylelikle ken-

disi için onlar hazrlanm bir halde bulur ve ilahi hilader olarak onlan

giyer. Dünya hayatnda böyle bir amel sahibi için öyle denilir: ‘Amel-

leri çok olsa bile kendisine fetih nasip olmamtr. nsanlar bu duruma

arrlar. Çünkü onlar, fethin (amelin) ayrlmaz parças olduunu zan-

nederler. Evet, gerçekten de fetih ayrlmaz bir özelliktir ve amel kendi-

sini talep eder. Fakat acaba fetih dünyada m ahirette mi amel sahibinin

nitelii olacaktr? Bu durum Allah’a kalmtr. Dürüst bir amel sahibi

görürsen veya kendinin böyle olduunu bilir de bâtnnda ayn amele

sahip kimseye olduu gibi fethin gelmediini gördüünde, itham etme!

Çünkü fetih, senin adna saklanmtr ve bu konuda kendinden itham

kaldr. Öyleyse suçlama ve kendini suçlayanlardan olma! Bu konuda a-

irin dedii gibi ol:

Ben töhmet ehli deilim

Suçlayanlardan da deilim

Ben ‘hayr' desem bile

Ardndan eklerim, ‘evet’
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Tersi vaki deil

Engin bir deryaym ben

Ve Hatemoluyum

Müsamaha ve cömertlik evinin olu

Nice cömertliklerimiz var

Dikilmi bir alem gibi

Iklaryla yol bulunur

Araplar ve Acem içinde

Bilinen tannan

Bütün dillerle söylenendir

Sevilendir ükredilendir

Yaylmtr, defalarca

Söylediimin benzeri olarak air ne güzel demi:

Ona vaat veririm veya tehdit ederim

Vaadimi yerine getirir tehdidimden cayarm

Tehdidin önüne bir engel koymas ve onu uygulamamas, ilahi

cömertliin bir sonucudur. Bu engel, balama ve günahlar silmedir.

Hâlbuki iyilie kar vaadi için ise, ilahi bir isimden engel koymamtr.

Kulun cömertlikteki durumu böyle olunca, ilahi mertebe bu nitelie

daha hak sahibidir. ‘Hatemolu’ oluuma, cömertlik nedeniyle dikkat

çektim, çünkü ben de cömertlik özelliine sahip olarak yaratldm. Be-

nim aslm cömertliktedir. airin dedii gibi:

Atlar kökleri üzerinde yürür (At ata benzer)!

Msrada geçen
c
a’rak\ ark kelimesinin çouludur ve Arapça’da kök-

ler demektir.

Bilmelisin ki, arifler mertebelere gerektii gibi davranrlarken arif

olmayanlar böyle deildir. Öyleyse arif, insanlara Rabbinn kendisine

hsan ettii bilgi ve srlar gösterirse, hemcinslerine kar övünme ama-

cyla deil, Rabbinden dolay onlar izhar eder. Böyle bir davrantan
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ârif tenzih ederim. Hz. Peygamber kendisine insanlara konumunu bil-

dirmesi emrediidiinde öyle demitir: ‘Ben Âdemoullarnn efendisi-

yim.’ Bu kendisine söylemesi emredilen eydir. Ardndan ise, kendili-

inden unu eklemitir: ‘Övünme yok.
5 Yani öyle demektedir: Ben bu

sözü söylerken övünme amac tamadm. Fakat Allah’n izniyle size Al-

lah katndaki makamm bildirdim. Arifin ilahi emir ve izin olmakszn

makamn insanlara bildirmesine gelirsek, böyle bir davran, kendisine

gözüken bir teville nefsinin arzunu gösterir. Bu davran ariften ortaya

çkm bir, sürçmedir ve kötülüünden Allah’a snmas gerekir. Çünkü

dünyevi hayat, peygamber olarak gönderildiklerinde nebilerden baka

kimseler için, makam açklamay ve bildirmeyi gerektirmez. Velileri ise

srf kulluk etkisi altna almtr. Öyleyse onlar, kendileri için deil, Rab-

leri için, yani Rablcrindcn dolay makam ve hallerini örtme halindedir-

ler ve bu konuda sürekli olarak Rablerinin karsnda huzur sahibidirler.

Arif, -insanl ve nefsi bakmndan- hemcinslerine kar üstünlüünün

ortaya çkmasna yol açacak ekildeki konumuyla efendisi tarafndan

övülmeyi seven birisi olabilir. Böyle biri mazurdur. Allah ile iftihardan

büyük iftihar olabilir mi? Fakat saf kul, halis dindarln sahibidir. Halis

dindarlk ise, yaratlmlarn diliyle deil, hakkn kendi kelam ve diliyle

kendisini ödüllendirmekle kulunu ödüllendirmesidir. Böyle bir arif, Al-

lah’n bildirmesiyle kulluk makamnn gerektirdii veya rablik makam-

nn hak ettii ilerden herhangi birisini ihlal etmediini örenmek için,

Allah’n kendisini övmesini ister. Bövlece kendisi hakknda bir basirete
0

sahip olmak ister. Kukusuz böyle bir durumda arif, insanlnn ve

neftinin gerektirdii övülmeyi sevmeyi sevmitir. Fakat Allah’n övme-

sini sevmitir, yoksa kullarn veya baka bir yaratlmn yaratklar için-

de kendisini övmesini sevmemitir. Çünkü yaratklar içerisindeki du-

rumu hakknda bir basirete sahip olmad gibi Allah'n bu konuda bir

izni yoktur. Nitekim arif, yaratlmlara muhtaç olmaktan insan kurta-

ran zenginlii salad için mal da sevebilir. Öyleyse kim Allah ile

zengin olursa, Allah onun mülküdür. Çünkü mal özü gerei sevilen bir

ey deildir veya varlyla muhtaçl ortadan kaldrd vehmedilme-

den saklanan bir ey deildir. Bunu bilmelisin! Öyleyse bütün nefisler,

zahirde mal severler. Gerçekte ise sevilen zenginliktir (bakasna muh-

taç olmamak). Öyleyse kulun nefsinde zenginlik hangi eyle gerçekleir-
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se, onun nczdindc, hatta bütün nefislerin nezdinde sevilen mal odur.

Bu konudau msralar söyledim:

Mal ile bütün güçlükler boyun eer

Yer ve gök âleminden

Onun hapsi, perde âlemi

kramn hazzn bilmediler

Kasideden baka bir bölüm:

Zannetme ki mal gördüün eydir

Sanna ki mal görene parldayan bir eydir

Evladm! Mal seni zengin yapan eydir

Bakalarna muhtaç olmazsn artk

Sen yücelerin rabbiyle zengin ol

Hakka kar vefayla davran

Evladm! Bu menzilden kalplerin saklam olduu srlar, onlara

akan düünceleri, nefislerin iç konumalarn, geçmii de kuatacak e-

kilde örenirsin. Öyle ki, bu menzile hakkyla ulaan birisi, doum
anndan annesinin memesini emmek üzere hareket ettii andan yannda

bulunduu ana kadar süregelen, bir ahsn kalbinin içermi olduu sr-

lar ve iradesinin ilgili olduu her eyi örenir. Söz konusu ahs ise,

küçüklüü nedeniyle kendisi hakknda bu meseleleri bilmez. Onlar

bilmeyiinin baka bir nedeni ise, aradaki zamann uzunluu nedeniyle,

unutmas, kalbine gelen her eye ve nefsinin kendisine söyledii bütün

sözlere dikkat etmeyiidir: Bu menzil sahibi ise, bürün bunlar herhangi

bir kuku ve tereddüt olmayacak bir dorulukla örenir. Bu bilgileri

örenmesi kendisi için geçerli olduu gibi yannda bulunan veya akima

gelen birisi için dc geçerlidir. Bu, kula gelen bir haldir. Halleri hakkn-

da duyduumuz kadaryla, Ebu’s-Suud b. ibl bu menzilin sahibiydi.

Arkadamz Ebu’l-Bedr bize aktardna göre, Ebu’s-Suud’un önünde

eyh Abdülkadir’den söz edilmi ve kendisini överken söz uzam. Ko-

nuan kiinin amac, eyhin konumunu Ebu’s-Suud’a ve oradakilere ta-

ntmakt. Abartya kaçnca, Ebu’s-Suud kendisine öyle demitir: ‘Nasl
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olur da kendisini eletiren birisi gibi bize Abdülkadir’in konumunu ö-

retmek istediini söyleyebilirsin? Allah’a yemin olsun ki, ben onun aile-

sindeki durumunu, imdi nasl olduunu ve kabrindeki durumunu bili-

yorum.’ Böyle bir bilgi ise ancak bu menzilden örenilebilir. Fakat bu

bilginin tam olarak gerçeklemesi, kiinin Allah’tan yaratklar kendi

gözüyle ve gücüyle görmeye yönelmesiyle mümkündür. Yine bu men-

zilden insann kaç harda haredilecei örenilir.

Bilmelisin ki, Allah insan ruhunu var ettiinde, onu doal ve duyu-

sal bir suretin yöneticisi olarak var etmitir. Dünyada, ahirette, berzahta

ve her nerede olursa olsun, durum böyledir. Bu balamda ruhun kendi-

sini giymi olduu ilk suret, Hakkn üzerindeki rabliini kabul etmek

üzere kendisinden söz alnrken giymi olduu suret idi. Sonra bu su-

retten (ayrlarak) dünyadaki cisimsel surete intikal etmi, onun içinde

annesinin karnnda bedeninin yaratlmasnn dördüncü ayndan itibaren

ölüm vaktine kadar hapsedilmi olarak kalr. Öldüünde ise, bu kez

ölüm anndan sorgu anma kadar kendisinde kalaca baka bir surette

geçer. Sorgu vakti geldiinde ise, bu kez o suretten de (daha önce)

ölümle nitelenmi bedenine geçer. Böylelikle beden ruhun geliiyle can-

lanr. nsanlarn kulaklar ve gözleri, bu ruh ile bedenin canlanmasn

idrakten engellenmitir. Allah teala’nm bu hali kefettirdii insan ve

cinler arasndan nebi ve veli gibi seçkinler bunun istisnasdr. Dier

hayvanlar ise, onun canlln ve içinde bulunduu durumu gözleriyle

görürler. Sorgudan sonra ise, bu kez berzahta baka bir surette

haredilir ve o surette tutulur. Daha doru bir ifadeyle, ruhun kendisine

intikal ettii suret, berzahn ta kendisidir. Uyku ve ölüm burada eittir.

Dirili üflemesine kadar böyle sürer. Bu kez bu suretten diriltilir ve

dünya hayatnda kendisinden ayrlm olduu surete geçer. Bu durum,

soru onun üzerinde kalmsa böyledir, yoksa bu snf ehli deil ise, ken-

disiyle cennete girecei surette haredilir. Kyamet günü sorguya çeki-

len kimsenin sorgusu tamamlandnda, kendisiyle cennete veya cehen-

neme girecei surete götürülür. Bütün cehennemlikler, sorguya çekile-

ceklerdir. Cennete girdiklerinde ve oraya yerletiklerinde ise, (Hakkn

yüzünü) görmeye davet edilirler ve onlar da koarlar. Bu kez sadece

görmeye uygun olabilecek bir surette haredilirler. Geri döndüklerinde

ise, bu kez cennete uygun olacak surette haredilirler. Ruh her surete

girdiinde, daha önceki suretini unutur ve hüküm yeni girdii ve ken-
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diine geçtii surete aittir. Cennet çarsna girdiinde ve oradaki suret-

leri gördüünde, gördüü ve beendii herhangi bir surette haredilir.

Sürekli olarak cennette sonsuza varncaya kadar bir suretten baka bir

surete geçer ve onda haredilir. Bunun nedeni, ilahi geniliin örenil-

mesini salamaktr. Nasl ki ruh için tecelli suretleri tekrarlanmaz, ayn

ekilde tecelligah da, kendisine gerçekleen tecelli suretine baka bir su-

ret ile karlk vermeye gerek duyar ve bununla tecelliye iaret eder. Bu

nedenle sürekli (yeni bir) surette haredilir ve bu surederi cennet çar-

sndan alr. Cennet çarsndan ald ve beendii sreder ise, ancak

gelecekte kendisi adna gerçekleecek olan tecelli suretine uygundur.

Çünkü bu suret, o tecelliye özgü istidat gibidir. Bunu bilmelisin, çünkü

bu husus, ilahi bilginin Özüdür. Dikkatle meseleye baksaydn, imdi de

her nefes yeni bir surette haredildiini görürdün. Fakat mutat olan

görmek, seni bu deiimi görmekten perdeler. Bununla birlikte, kendi-

lerine göre zâhirinde ve bâtnnda tasarruf ettiin hallerindeki intikalle-

rini hissedebüirsin. Fakat onlarn her an kendilerine girdiin ve kendile-

rinde haredildiin ruhunun suretleri olduunu bilmezsin. Arifler ise

onlar sahih, sabit ve göze görünen sureder olarak görürler.

Bu menzil, hbra (bilgi edinme) menzilidir. Bu menzile hakim

isim, er-Rab ismidir. Bu surederi ise, yükümlülük diyarnda kendilerine

kar kant getirmek üzere, hbra talep eder. Arif, bütün insanlarn ken-

disine dönecei kyametini yükümlülük diyarnda takdim eder ve amel-

lerini tartar, (ahiret hayatna) intikal etmezden önce nefsini burada he-

saba çeker. eriat böyle yapmaya tevik etmi vc öyle demitir: ‘Hesa-

ba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekin.’ Bizim bu hususta büyük

bir müahedemiz vardr. Onu gördük ve bu muhasebeyle o müahede-

de yararlandk. nsanlarn hesaba çekildii yerde ise bize dönmedi. Ben

bu makam ancak eyhimiz Ebu Abdullah b. cl-Mücahid ve Ebu Abdul-

lah b. Kasûm’dan biliyye’de almtm. Çünkü bu, onlarn haliydi. bn
Kasûm’a ise bu hususta nefsimi düünceler hakknda da hesaba çekmeyi

ekledim. eyh ise, nefsini sadece fiilleri ve sözleri hakknda hesaba çe-

kerdi.

Bu menzilin içerdii hususlar tantmak için bu kadar açklama ye-

terlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’ Bana öyle denil-

di: Her menzilden sonra öyle de: ‘Allah’m seni tenzili ederim! Senden

baka ilah yoktur. Balanma diliyorum ve sana dönüyorum.’
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K YÜZ SEKSEN BENC BÖLÜM
Donuklarn Münacat Menzilinin Bilinmesi

Bunu örenen kimse, Muhammedi ve Musevî mertebenin yarsn

elde etmi demektir.

Î7nsurlûr benimle: açkça söyleti

Kendilerindeki garip bilgiyi açklayarak

Cismimin üstünlüünü örendim o anda

Yakndan, aklma ve nefsime kar

Kavmim! Keif ilimleri yücedir

Kalp ilimlerini vermesi nedeniyle

Akln takati yok ki

Müahede ve gaybler meydannda

Fikrin nice eksiklii ve acizlii varken

Gözün ise doru bak var iken

Göz olmasayd akla görünmezdi

Akll kimse nezâinde doru bir delil .

‘Gözün ise doru bak var iken’ ifadesini iir sanatnn gereiyle

kullandk. Nitekim daha önce onu iirin giriinde de söylemitik. Do-
ru görü, gözün yanlmaddr. Ne göz ne de dier duyular yanlr.

Çünkü duyularn eyay idrak etmesi, zati bir idraktir ve geçici ve arzi

nedenler ise zati olanlara etki edemez. Akln idraki ise iki ksma ayrlr:

Birincisi zati idraktir. Bu ksmda akl, tpk duyular gibi, yanlmaz,

ikinci ksm ise zati olmayan idraktir. Bu ksm akim bir araçla alglad
ksmdr. Bu aletler ise, fikir ve duyudur. Buna göre hayal, verdii eyde

duyuya baldr. Fikir ise hayale bakar ve eyleri tekil olarak bulur. Bu-

nun üzerine onlardan akln kendisini koruyaca bir suret ina etmek is-

ter. Böylelikle baz tekilleri dierlerine ekler. Bu durumda ise, iin ken-

diliindeki durumuna göre, bu balantlar kurarken bazen yanlr ve

bazen isabet kaydeder. Akl da, bu tanma göre hüküm verir ve bazen



164 Fütûhât- Mekkiyye IO

yanlr, bazen isabet eder. Öyleyse akl, taklit edendir ve bu nedenle ya-

nlmayla nitelenmitir. Sûfler aklclarn yanldklarn gördüklerinde,

eyay ayne’l-yakin bir kesinlikle örenmek üzere, kartrmann bulun-

mad baka bir yöntemle yöneldiler. Böylelikle onlar, kesin bilgi sahi-

bi olmakla nitelenmeyi amaçlamlardr. Çünkü cahil insan da bilmedii

bir hususta bilgiyle nitelenebilir, fakat kesinlikle nitelcncmcz. Bu ne-

denle bilginin yakin’e (kesinlik) tamlama yaplmas mümkün olmutur.

Böyle bir tamlama, ne anlam ne de söz olarak, bir eyin kendisine tam-

lama yaplmas demek deildir.

Bu balamda lafz farkllna gelirsek, yakn sözü, bilgiyle bir de-

ildir ve bu nedenle tamlama caizdir. Anlam yolundan meseleye bakar-

sak, yakn, bilginin nefiste yerlemesi demektir. Hâlbuki yerleme yerle-

en eyin kendisi deildir. Aksine yerleme, yerleen eyin niteliidir ve

bu nitelik, manevi bir hakikattir, yoksa nefsi bir hakikat deildir. Öyley-

se bu nitelik, bilginin kendisi deildir. Bu nedenle de tamlama caizdir.

‘Cahil de bilmedii konuda bilgiyle nitelenebilir’ dedik, bu durum u
ayette belirtilir:

‘
Zikrimizden yüz çeviren ve sadece dünya hayatm isteyene

bakma. Bu onlarn bilgiden ulaacaklar eydir. Kukusuz ki senin Rabbin

yolundan sapan bilir. 0 doru yolda olan en iyi bilendir
.''213

Böylelikle Al-

lah, ayette her iki snf için de bilgiyi zikretmitir. Biz bu ifadelerle iir-

de söylediimiz düünceyi açklam olduk. O ise, hu menzilde bulunan

eyleri açklar ve bu nedenle kendisini zikrettik. imdi ise bu menzilin

verdii (bilgilere) dönelim, destekleyen Allah’tr, öyle deriz:

Bilmelisin ki bu menzilin bir yönü dc, talarn Hz. Peygambcr’in

elinde tespih etmelerinin (nasl olduu ondan örenilmesidir). Bu

menzilden, Hz. Peygamber’in koyunun ön kollarn yemesinin (hikme-

ti) örenilir. Uhud dan sevmesi de bu menzilden örenilir. Talarn

kendisine selam vermesi bu menzildendir. Sesinin ulat yerlerdeki

kuru ve ya her eyin müezzin lehinde tanklk etmesi, tan Musa’nm

elbisesini alarak kaçmas bu menzildendir. Bu sayede srailoullar avret

mahallinin kendisiyle ilikilendirdikleri kusurdan nezih olduunu gör-

mütür. Allah teala öyle buyurur:
‘

Allah onu söyledikleri eyden tenzih

etmitir. O Allah katnda saygn idi ’214 lahi emir kendilerine yöneldiinde

gökler ve yer bu menzilden öyle demitir: ‘taatkâr olarak geldik .’215

Emanetin tanmasn istemek, bir emir deil, teklif idi. B11 nedenle

gökler ve yer, bir tehlikeye düeceklerini bildikleri için, kabule yana-
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mamlardr. Dolaysyla onlarn bu konudaki ilerinin neye varacan

bilemezsin.

Bu menzilin eriattaki hükmü genitir. imdi de, Allah’n yardm

ve izniyle bu menzilin içermi olduu hususlarn bir ksmn zikredelim.

Bu menzilin içermi olduu ilk bilgi, duyulur ve hissedilir hareketlerin

bilgisidir. Bilmelisin ki, hareketler, intikallerin ve yer deitirmelerin

kendilerinden meydana geldii anlamlar ve (sebeplerdir). Arkadalar-

mz onlarn hakknda görü ayrlna dümülerdir. Acaba onlar, kendi

varlklarnda mevcut zadar mdr, yoksa nispeder midir? Bize göre ha-

rekeder nispederdir. Bu nispeder, kendisine mensup olduklar eye göre

hükümler verirler. Buna göre onlarn mekâllarda bir nispeti vardr ve

bu nispet mekânl olmayanlarla nispetierinden farkldr. Cisimlerdeki

nispetieri ise, cevherlerdeki nispederinden farkldr. Her varlkta hare-

kederin -nispet olsa bile- özel bir nispeb vardr. Hz. Peygamber öyle

buyurmutur: ‘Rabbimiz yakn semaya gecenin son üçte birlik bölü-

münde iner.’ Allah teala, kendi irade ettii anlamla Ar üstüne isdva

etmi olmakla nitelenmi olduu gibi ayn zamanda her nerede olursa-

nz, anna yakr ekilde O sizinle beraberdir. Allah bize ‘ah damarn-

dan daha yakndr .’216 Allah teala üzerinde ve altnda havann bulunma-d Amâ’dadr. Bütün bunlar, intikaller derken kast edilen eyi sana

gösterir. Bazen bir niteliin hükmü baka bir nitelik üzerinde ortaya ç-

kar. Bazen ise intikal bir halden baka bir hale, bazen bir mekândan

baka bir mekâna, bir menzilden baka bir menzile doru gerçekleir.

Kukusuz ki, intikalin zatlarnn hak ettii ekilde bütün varlklara nü-

fiz ettiini sam açklam olduk. Böylelikle de keyfiyetler deiir. Hepsi

de, hareketin hükmüne racidir. ‘Sizin de hesabnz ele alacaz, ey insan

ve cinler
’2 ' 7 ayeti de bu konuyla ilgilidir. Baka bir ayette ise ‘Her gün O

bir itedir
3218 buyrulur.

Bunu ortaya koyduktan sonra, bilmelisin ki, hareketlilerde hareket,

iki ksma ayrlr: Birincisi, söz gelii büyüyenlerdeki büyüme hareketi

gibi, doal harekettir. Dieri ise, arazî harekettir. Arazî hareket, ihtiyari

olan ve olmayan diye iki ksma ayrlr. Buna göre ihtiyari hareket, ancak

canlda bulunabilir. htiyari olmayan hareket ise, canlda bulunduu gi-

bi bakalarnda da bulunabilir. Bir de zorlamal (kasr) hareket vardr.

Bu hareket, hareketli dnda birisinden meydana gelen harekettir. Do-

asnn bunu gerektirip gerektirmemesi birdir. Buna göre donuklarda
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zorlamal hareketi onun doas gerektirmez, Donuk olmayanlarda ise

ihtiyarnn gerektirdiinden farkl bir ekilde gerçekleir. Bazen hareket

ettiren hareket ettirilen ile ayn cinsten olabilirken bazen ayn cinsten

deillerdir. Bazen zorlamal hareket, baka bir zorlamal hareketten

meydana gelmi olabilir. Bazen ise zorlamal bir hareketten olmakszn

meydana gelir. Birinci durum, rüzgârlarn dallar hareket ettirmesi iken

kincisi insann ta yukar doru atmasdr. Bu konularda söz incelir ve

belirsizleir. Çünkü hareket bahsi, akim kolayca alamayaca, çok deer-

li ve önemli bir konudur. Konu, tevellüd bahsiyle de ilgilidir! Örnek

olarak, parman hareketiyle yüzüün hareket etmesini veya elin hare-

ket etmesi nedeniyle kalemin hareketini verebiliriz. Hareketin büyük bir

otoritesi vardr ve hükmü cisimlerde ve onlarn ayrlmaz özelliklerinde

görülürken anlamlarda ve tanm bilinmeyen eylerde ise akledilir olarak

bulunur. Öyleyse hareket, varlklara tam olarak yaylr. Allah’n dnda-
ki her eyde hareketin ilk hükmü, a’yân-(sâbite’nin ilahi ilimden) da
çkmas ve yokluk halinden varlk haline yer deitirmeleridir. Herhangi

bir varln istikrarda olmas mümkün deildir. Çünkü istikrar duraan-

lk demektir ve duraanlk ise hareketin olmaydr. Bunu bilmelisin!

Bu konuyu belirttikten sonra, bilmelisin ki, bu menzilde hareketin

durumu, baz insanlar için belirsizlemitir. Onlar, hareketin doal m
yoksa zorlamal m ya da zorlamal-doal m yoksa zorlamasz-doal m
veya doal olmayan-zorlamal m olduunu bilememilerdir. Görü ay-

rl bu menzili müahede etmeyen ve bu menzile girmemi olanlar

arasnda gerçekleebilir. Bize göre hareket, ilahi emirle bir takm srlar

ortaya çkartmak için doal-ihtiyari harekettir. Onlar bu hareketin ne-

deni üzerinde de görü ayrlna dümülerdir. Acaba sebep hayat se-

bebi midir, yoksa nefesler âlemi midir? Yoksa hareketin ilahi emirden

baka bir nedeni yok mudur?

Bilmelisin ki, bu konudaki emir, nefesler âleminde ilahi emrin var-

ldr. Böylelikle emir olu âlemine yönelir ve onu hareket ettirir. O
da, doasyla hareketi kabul eder. Bu durum havann esintileriyle kendi-

lerini hareket ettirmek üzere aaçlara yönelmesine benzer. Bakan kim-

se, bu durumda rüzgârlarn esintisiyle dallarn hareket ettiini görür.

Bilgi ise u hükmü verir: Dallar kendi doal mekânlarm boaltmam
olsalard, rüzgâr csccck yer bulamazd. Öyleyse aaçlarn da bir bakma

onda hükümleri var iken bir yönden de esintinin aaçlar üzerinde hük-
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mü vardr. Havann dallan hareket ettirmesindeki maksat, meydana ge-

len bozuk buharlan ortadan kaldrmaktr. Bunun amac, âlemde hasta-

lk ve illedere yol açacak durumlarn geride kalmasn engellemektir. Bu

aaçlar onlarla beslendiinde veya bir canl kendilerini yediinde veya

bizzat kendileri bu beslenme nedeniyle bozulduunda, bu durum orta-

ya çkar. Öyleyse rüzgârlar, kendisinden skmay giderdii için, âlemin

yararlar için eser. Böylece havay pisliklerden arndrr ve hava temizle-

nir. Öyleyse rüzgâr, neticesinde etkin olan bir sebep deil, amaçlanan

bir sebeptir. Etki, sebepleri koyan ve Allah’ bilmede yaranklar arasnda

üstünlük belirginlesin ve irk koan birleyenden ayrsn diye, onlar

kendisini (örten) perde haline getirene aittir. Öyleyse mürik, kaytsz

anlamda cahil kimsedir. Çünkü böyle bir durumda ortaklk, hiçbir e-

kilde mümkün deildir. Çünkü fiili var etmek, ortaklkla gerçeklemez.

Bu nedenle Mutezile müriklere katlmamtr. Çünkü onlar, kullarn fi-

illerini kullara ait sayarak birlemilerdir. Böylelikle onlar ortaklar yap-

mamlardr. Onlar, sadece fiili akla göre kullara nispet etmiler ve eri-

at da onlar bu konuda dorulamtr. Eariler ise, mümkünlerin bütün

fiillerini -herhangi bir taksim yapmakszn- Allah’a ait saymlardr. e-

riat onlara da bu konuda imkân vermi, fakat bu hitabn baz yorumla-

rm dikkate alarak buna imkân vermitir. Mutezile’nin bu konudaki ka-

ntlar ise, görünüte daha güçlüdür. Earilerin vard görü ise, Allah

ehli arasndan keif sahiplerinin nezdinde daha güçlüdür. Her iki grup

da, tevhit ehlidir. Müriki cahil ilan ettik. Bunun nedeni, varln ancak

birinin yaratmasyla meydana gelebilecek olmasdr (halbuki mürik or-

tak komaktadr). Kudret varlklarda sadece var etmeyle ilgilidir. Öyley-

se bir ey iki varlkla mevcut olamaz. Öyleyse varln iki kudretin ili-

mesinden meydana gelmesi mümkün deildir. Onlardan her birisi,

mevcuda bir varlk verir. Onlardan birisi varl verdiinde, dierinin

kendisinde bir etkisi olmayacakur. yice incelersen, ortaklk anlamsz

olmutur. Bu nedenle de ortaklk inançlarda etkin deildir. Öyleyse di-

ne göre öldürülmesi meru mürik, lah’n hak ettii eyi Allah’tan ba-

kasna izafe eden kimsedir. Böylelikle ilah sayarak kendisine ibadet eder.

Adeta onu mertebeye ortak saymtr. Bu ortaklk, iki hükümdarn hü-

kümdarlk anlamnda ortaklna benzer. Birisi ötekinin yönetiminde

söz sahibi olmasa bile, her birisi gerçek hükümdardr.
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Vakit ölçüsünde harekeden bilmenin bu konuyla ilgisini belirttik-

ten sonra, imdi de bu menzilden bu özel hareketin niçin var olduunu

açklamalyz: Bilmelisin ki, bu özel hareket, gaybte gizli kalan ve var-

lklar yaratklara ar gelecek haberleri izhar etmek üzere ortaya çkm-
tr. Nitekim bu arlkla ilgili olarak Allah teala öyle buyurmutur: ‘Sa-

na ar bir söz vahyedeceiz m9 Kyametin durumu hakknda ise öyle

buyurmutur: ‘Göklere ve yere ar geldi

S

220 öyle ki: Emir gaybe ar
gelip karsnda daralp ve genileyemeyince, ehadet âlemine yönelerek

rahatlk aramtr. Böylelikle gayb, hamilenin rahatlamas gibi, nefes

vermi, tamas ar gelen eyleri ehadet âlemine izhar etmitir. Anlam

bakmndan bu durum, kardelerinden emanet edecei birisini bulama-

dnda, insann srrn gizlemesinin ve himmetini tamasnn kendisine

ar gelmesine benzer. Böyle bir karde bulduunda ise, içinde bulunan

ve kendisine ar gelen niyetinden rahatlamasn salayacak bir ksm
kendisine açar. Böylece arkadann kendisinden ald kadaryla bir ra-

hadk bulur. Sanki arkada onu srrna ortak etmi ve onun yardmyla

kendisine arlk veren ey azalmtr. Bu durumda arlk bütünüyle

kendisinden gider. Böyle bir ey, gaybteki arla benzer ve ehadete

(çkmakla) rahatlar. Bunun nedeni ise, kendisine ait olan eyin ehadet

âlemine ait bir emanet olmasdr. Bu emirde amaçlanan ey ehadet

olunca, bu kez gayb nezdinde bir emanet olur. Böylelikle gayb onu ko-

rumakla ve vaktinde kendisini ehadete ulatrmakla yükümlüdür. Böy-

lelikle zorunlu olarak kendisine ar gelir. Allah teala’nn u ayetine ba-

knz: ‘Biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik, onlar onu tamak-

tan kaçnd ve korktu, insan ise onu yüklendi. O zalimdir Yani kendisine

kar zalimdir. ‘Cahildir . Emanetin deerini bilmez. Öyleyse emanet,

tamak için hafif olsa bile, anlamda ardr. Böylelikle gökler, yer ve

dalar, gerçekte daha bilgili olmasalar bile, bu meselede insandan daha

bilgilidir, insan ilahi surete göre yaratlm olduu ve âlemin bir topla-

m olduu için, kendisi nedeniyle ve Allah’n ona venni olduu zikret-

tiimiz güç nedeniyle gururlanm, emaneti tamak kendisine kolay

gelmitir. Sonra Hakk makamn kendisine teklif etmeksizin halifelie

kendisini ehil kldn gördüünde ise, kendisinde ehliyetin bulundu-

unu tam olarak örenmitir. Bu nedenle tek bana gökler veya yer ve-

ya dalar, insann toplayclnn gücüne sahip deildir ve bu nedenle

onlarn emaneti tamaktan korktuu ve kaçnd söylenmitir, insan
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emaneti tarken kendisine iliecek eyleri bilememitir. Bu arza nede-

niyle ise insan emanete hainlik eden diye isimlendirilir. Çünkü insan

tamahkârlk ve tembellik özelliinde yaratlmtr. Emaneti kabul etmesi

ise acul olmasndan kaynaklanmtr. Allah kendisine geni zaman ver-

seydi ve kendisi hakknda düünse, zatna ve kendisine iliecek engellere

baksayd, kendisine sunulan eyin deeri ortaya çkard. Bu durumda

ise, emanetin kendilerine sunulduu yer ve dier varlklar gibi, kendisi-

ni tamaktan kaçnrd.

Rivayet edildiine göre, adamn biri yolculuktan gelmi ve Haan
Basrî’nin evine doru yönelmi. Haan kendisini karlaynca, ona öyle

demi: ‘halan ehirden geldim. Senin falan arkadan sana ulatrmam

için bana selam emanet etti. Sana selam ediyor.’ Haan kendisine öyle

demi: ‘Ne zaman geldin?’ imdi diye cevap verince, öyle demi: ‘Bana

gelmezden önce evine gittin mi?’ Adam öyle cevap vermi: ‘Hayr! Sa-

na emaneti ulatrmak üzere önce buraya geldim.’ Haan öyle demi:

‘yi ki böyle yaptu. Yoksa evine gidip de emaneti bana ulatrmadan

ölmü olsaydn, emanete hainlik etmi olurdun. Akll insan emanet al-

mayan ve kabul etmeyen kimsedir.’ Emanetin hükmü, kendisine ula-

trdn kimseye aittir, yoksa onu sana yükleyene ait deildir. Allah

teala öyle buyurmutur: ‘Kukusuz Allah size emanetleri ehline ulatr-

manz emreder .’213 Her varlk, kendisine ar gelen eyden sknt duyar,

bu açktr! Bu nedenle onu kendisinden çkartmak ister, çünkü o, ken-

disine arlk veren ey, ona ait olmayan ilave bir eydir. Bu ey kendi-

sine ait olsayd, arlk ortadan kalkar ve mülkü haline geldii ve efendi-

lii üzerinde otaya çkt için onunla sevinirdi. Baknz! nsana bir mal

emanet edildiinde, üzerinde nasl bir arlk hisseder? Onu korumak

ve saklamak için güçlük çeker. Mal sahibi kendisine ‘bunu sana hediye

ettim, kendi mülkümden çkardm onu’ dediinde ise, bu arlk nasl

bir hafiflie dönüür. Artk onunla sevinir ve büyük mutluluk duyar,

mal veren kiinin deeri gözünde artar. Ayn ekilde, Hakkn nitelikleri

de kulun nezdinde bir emanettir. Bu niteliklerin kendisinde bir emanet

olmas nedeniyle ârife kendisini gözetmek ar gelir. Bu nitelikleri nasl

ve nerede kullanacaktr? Sahipmi gibi onlar kullanmaktan korkar. Bu-

nu tamak kendisine ar gelirse, onlar sahibine iade eder ve kulluuy-

la hafiflemi ve haz alr bir ekilde kalr. Çünkü kulluk onun mal, hatta

hakikatidir. Artk fazlalk gitmi ve emanetini sa salim yerine ulatrd-
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için Allah tarafndan övülmütür. Öyleyse kendi kadrini amayan

kimse kurtulua ermitir. Nitekim örnek verilirken öyle denilir: ‘Ky-

metini bilen kii yok olmaz.’

Bu menzilden sorunun neyle ilgili olduu örenilir. öyle ki: Soru

gerçekte bilgi olmadnda sorulabilir. Ya da bilginin olmadn gös-

termek üzere olabilir. Bunun amac, soru sorulan kiiye sorann bilgisi-

ni öretmektir. Çünkü soru soran kii o konuyu bilmektedir. Anlamak

isteyen öyle sorar: ‘Sende ne var? Falancay niçin dövdün?’ Sormann

nedeni, bilgisizlik iken soru sormaya sevk eden neden, soru sorana göre

deiir. Sorduu eyi biliyor ise, soru sormann amac bakasma öret-

mektir. Çünkü onlar, ii olduundan farkl kabul etmi ve zannetmi-

lerdir. Böyle soruya örnek olarak Allah teala’mn Hz. sa’ya sorduu

‘Sen mi insanlara, ‘beni ve annemi iki ilah edinin’ dedin'224 sorusunu verebi-

liriz. Bu soru, kendisine ilahl nispet eden ve ona ibadet eden Hristi-

yanlarn huzurunda sorulacaktr. Hz. sa ise, onlarn huzurunda böyle

bir nispetten kendisini tenzih ederek ‘Seni tenzih ederim, ben nasl böyle

bir ey derim'
225 demitir. Burada sorunun amac, ümmetinden kendisine

ibadet eden ve onu ilah sayanlar knamaktr. Kukusuz ki bu durum

soru tarznda dile getirilmi iken gerçekte knamadr.

Arapça’da böyle bir örnei terimsel olarak irabl yaptklarnda

hemze olarak irab ederler. Bu, onaylama ve inkâr ifade eder, yoksa soru

deildir. ‘Hemze’ derlerse, kast edilen inkârdr. Onlarn böyle bir eyi

irabta iki yöntemleri vardr. Bu nedenle kulun soru sorulmaya yol aça-

cak bir nitelikle gözükmemesi gerekir. Böyle bir durumda soru, anla-

mak isteyende bilginin bulunmadn gösterir. Bu mertebe ise, böyle

bir eyden münezzeh ve mukaddestir. Bu makamdan sakn! Fakat kul-

luun üzerinde hüküm sahibi olmadkça ve her durumda sende gö-

zükmedikçe, böyle bir halden kurtulamazsn. Hak sana bir eyden so-

rarsa, bu (bir neden olmakszn) kendiliinden sorulmu sorudur ve se-

nin bu konuda bir sebebin yoktur. Allah teala üzerinde herhangi bir ey

hüküm veremez. Çünkü Allah dilerse bir ey sorar, dilerse sormaz. Bu-

nunla birlikte soru sorduu eyi bilmesi de zorunludur.

Soru sormann edatlar vardr. Örnek olarak ‘nedir (ma)’, ‘hangi

(eyyü)’, ‘mi’ edatlarn verebiliriz. Bu menzile özgü soru edat, dier

edatlar deil, bilhassa ‘nedir’ edatdr. Dier edatlarn bu menzile gir-
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mesi söz konusu deildir. imdiye kadar, bu menzilin niçin bu edata

tahsis edildiini örenemedim. Bu edatn kullanld kimse hakkndaki

hükmü, ‘kimdir (men)’ ve ‘mi’ edatlarnn hükmüyle birdir. Çünkü o da

isimlerin, fiillerin ve harflerin önüne gelir ve sadece de bu üç mertebe

vardr. Böylelikle genel olmutur. Bu menzil genel soru mertebesidir ve

bu nedenle bu menzilde ancak ‘nedir* edatnn gözükmesi mümkün

olabilir. Çünkü onun anlamlar kendisini talep eder. Bazen ise iaret ile

soru sorulur.

Srlarn yaylmas ve kendilerine ait mertebeleri aramak üzere bi-

linmeyenlerin gizlenmesi, bu menzildendir. nsan bu menzilden sahip

olduu srlarn kendilerinde açklanaca yerleri ve bu mertebeleri ö-
renir. Dünya hayatnn bunu gerektirmediini de örenir. Bu nedenle

bu menzilden herhangi bir ey Melamiler üzerinde gözükmez. Burada

‘srlar’ derken, mertebenin kendisini talep etmedii bütün bilinmeyenle-

ri kast etmekteyim. Her mertebenin kendisini talep ettii srlara gelir-

sek, her mertebenin srrnn kendi mertebesinde ehadete çkmas gere-

kir. te bu Melamilerin halidir. u var ki bu çkarma, ilahi bir emirle

olabilecei gibi bazen kendisine herhangi bir emir bitimemi olabilir,

fakat herhangi bir hal kendisini talep edebilir. Herhangi bir hal, kendi-

sini talep etmezse, bunlar açklanmaz. Bu nedenle insanlar, Allah ehli-

nin Allah katandaki deerini bilemezler ve bu nedenle de onlar ‘eminler
5

diye isimlendirilmitir. Bulunulan mertebe herhangi bir sim izhar et-

meyi gerektirirse, ona ilk koan ve aceleyle davranan kii, ariftir. Böyle

yapmazsa, hain, hilekâr ve herhangi bir eye yarar olmayan kimsedir.

O srr açklamada baka birisi kendisini geçerse, bu kez arifin yapmas

gereken ey, onu gizlemek ve yaratklardan birisinin o konuda kendi-

sinde bulunan bilgiyi örenmesini engellemektir. Çünkü o srr (açk-

lamada) bakas onun yerini almtr. Öyleyse bu durumda arifin o srr

açklamadaki yegâne pay, nefsinin hazzdr, baka bir ey deil! Kendi

hazz için bir eyi açklamak ise, Hakkn ve ehlinin özelliklerinden birisi

deildir. Söz konusu sr bakas tarafndan açklanm olsa bile, yine de

o konuda kendisine Allah’tan (açklasn diye) bir ilham gelirse, Allah’n

emrine komal, o sim açklamaldr. Bu durumda o srr açklamada bi-

rinci gibi desteklenir.
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FARKLI TÜRLERYLEVAHY

Bilmelisin ki, melek, cin, insan, hayvan, bitki ve donuk gibi yara-

tklardan her bir cinse Allah vahyeder. Allah teala hayvanlardan ary,

donuklardan gök ve yeri zikretmitir. Gerçi bize göre her ey canl olsa

bile, hakim duyuda bilinen ve örf haline gelmi olan, bunlara cansz

(donuk) demektir. Nitekim Allah teala öyle buyurur:
‘
Her bir ey

O’nun hamdiri tespih eder.’226 Baka bir ayette ise
l
Herbir ümmete bir kor-

kutucu gelmitirn27 denilir. Baka bir ayette ise ‘Onu melek yapsaydk, bir

insan suretinde yapardk,2J* buyrulur, Baka bir ayette ise
‘

Yeryüzünde

mutmain bir halde yürüyen melekler bulunsayd, onlarn üzerine gökten

peygamber olarak melek indirirdi

k

’229 buyrulur. Baka bir ayette ise öyle

denilir:
‘Her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ’“° Baka bir

ifadeyle onlarn anlayaca dille gönderdik. Farkl türleriyle vahiy, bu

menzilin içerdii konulardandr. Buna göre vahyin bir ksm, hayal

âlemindeki doru rüyalar gibi, hayal ile alglanr. Bu, uykudaki vahiy

iken alglanan ey hayaldir. Nazil olan da böyledir. Valiy de böyledir.

Bir ksm duyu sahibi için duyuda gerçekleir. Bir ksm, duyu veya ha-

yal kendisine ilimeksizin, vahyedilenin içinde bulduu bir anlamdr.

Bazen yaz olabilir. Bu ksm, çounlukla veliler adna gerçekleir. Ebu

Abdullah Kadîbu’l-Ban ve Ebu Zekeriya el-Becaî’ye Mu’re-Nakra’da

vahiy (ilham) genellikle böyle gerçekleirdi. Baka bir örnek ise,

Müsned yazar Ahmed b. Hanbel’in örencisi Bakî b. Muhalled idi, fa-

kat o bu konuda cemaatin en zayfyd. Bu nedenle ancak uykudan kalk-

tktan sonra bir yazya yazl halde (ilham) bulurdu.

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, gözün görecei ekilde,

arazlarn kendi balarna var olan mekânl sureder olarak yaratlmasdr.

Bilmelisin ki, Allah insan kendisine getirdiinde, kendisinde bir top-

lanmlk bir araya gedrir. Bu halde herhangi bir dalma yoktur. Ta ki

Allah, bilgisinde takdir edilmi olanlardan dilediklerini kendisine ilham

eder. Bu müahede halinden ve bu halden çktnda ise, elde etmi ol-

duuyla birlikte çkar. Bu durumda o, tümel ve belirsiz bir ey elde et-

mitir, ayrntl hale gelmemitir. Bu kez çkarken, varlklar ayrntl ola-

rak kendisine gözükür. Her bir parçann kendisine özgii bir sureti var-

dr. Bu durumda insan, cem’ (toplanmlk) halinden fark ve dalma
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haline çkar. Böylelikle amellerin suretleri bir bütün olarak kendisine

gelir. Bu suretlerden her birisi, varlnda kendi asl olan eyle ilgilidir.

Bu ya onun lehine veya aleyhinedir. Buna göre görmesiyle ilgili (amel-

lerin) suretleri gözüne iliirken duymasyla ilgili (amellerin) suretleri ise

kulana iliir. Dndaki bütün dier güçleri de böyledir. Bâtnnn

amellerinin suretleri de bâtnna iliir. Bunlara örnek olarak, fikrinin,

hayalinin ve kendisindeki dier bâtn güçleri verebiliriz. Ameli suretler

bir sevinç meydana getirirse, onunla sevinir veya zdd gerçekleir.

Amellerin sureti hüzün veya tasay gerektirirse, insan bu suretin gerei-

ne göre hareket eder. Herhangi bir amelin sureti unu veya bunu gerek-

tirebilir. Bu durumda ferahlk veren amelin suretinin kendisine ait ol-

duu parçann sevinci, yükümlü nefs bakmndan deil, kendi cihetin-

den bir sevinç olur. Böylelikle bu insan nefsi, o ölçüye göre nimetlenir.

Dier parça ise, kendi amelinin parçasyla hüzünlenir. Bu durumda

nefs, ayn andaki iki ayr kabulle, bir parças sevindii için dolayl olarak

sevinirken bir parças üzüldüü için dolayl olarak üzülür. Nitekim nefs,

görürken duyar, tutarken yürür, dokunurken koklar, yerken koklayabi-

lir. drak eden bir iken, bunlardan birisi ötekinden al koymaz. Ayn e-

kilde nefs, bir yandan nimetlenirken bir yandan hüzünlenir. Öyleyse in-

san, cennete girene kadar, sevinen-üzülen, kazanan-kaybedendir. Bu

menzil, müahede edilenlerin en gariplerindendir. Bu diyarda yol eh-

linden onu müahede edenler azdr. Bunun nedeni, onlarn keiflerinin

ve hakka’l-yakîn (bilgilerinin) olmay, bügilerinin ise azldr. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ SEKSEN ALTINCI BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden Kendisine 'Ol' Denilip de
Direnen ve Olmayan Kimsenin Menzilinin Bilinmesi

Fena günei tekvinimin kefinde (kün sözü) gözüktü

Bilir ki beni kla fani edebilir
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aret etti de anlamadm iaretim

Meer bu imada beni kast ediyormu

Ben Ayn’m vav’ idim, bilgi ise açktr

‘Kef ve ‘nun’ arasnda gizlenmi vav (k-v-n)
l

Levha’da kymetli srlar açklarm

Ki Rahman onlar Nun’da özetlemi idi

Bu menzilden küçük bir eser kayda geçmi, adn da el Fena ji’l

Müahede diye isimlendirmitim. imdi bu menzilin içermi olduu hu-

suslar ana harlaryla zikredelim, çünkü açklama uzun sürer.

Bilmelisin ki, bu menzilin mazharnn ad nur ismidir. Fakat nurlar

iki ksma ayrlr: Birinci ksm, parlts olmayan nurlar iken dieri ise

parltl nurdur. Buna göre parltl nurda tecelli gerçekleirse, gözleri

götürür. Bu nur, Hz. Peygamberin ‘Nurânî idi nasl görebilirdim ki?’

diye iarete ettii eydir. Hz. Peygamber, kendisine ‘Rabbini gördün

mü?’ diye sorulduunda, böyle demiti. TSlurânî idi, nasl göreyim’ ifa-

desi, parltl nura iaret eder. Çünkü bu parltlar görmeyi ortadan kal-

drr ve klarn kaynan alglamay imkânszlatrr. Hz. Peygamber

baka bir hadiste de buna iaret eder: ‘Allah’n yetmi küsür nurdan,

yetmi tane karanlktan perdesi vardr. Onlar açm olsayd, zatnn te

cellleri yaratklarnn gördüü her eyi yakard.’ Burada tecelliler, haki-

katinin nurlar demektir. Çünkü bir eyin veçhi ve yüzü, o eyin hakika-

ti demektir.

Parlts olmayan nura gelirsek, kendisinde tecellinin gerçekletii

nurdur ve onun parlas yoktur ve kendisini aamaz. Bakan kimse,

herhangi bir kuku olmakszn, onu son derece açk ve parlak bir ekilde

görür. Bun kendisinden ortaya çkt -ki her kime tecelli etmi ise-

mertebe ise, son derece açk bir halde kalr ve kendisinde bir kapallk

bulunmad için hiçbir ey kendisinden gizli kalmaz. Bu tecelli hakkn-

da Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Dolunay gecesi ay gördüünüz gibi

Rabbinizi göreceksiniz.’ Görmek hakkndaki bu benzetmeyle kast edi-

len eylerden birisi, avn klarnn görülmesini engelleyemeyecek kadar

zayflamas nedeniyle, ayn zatn görmektir. Bu konuda iin dorusu

udur: Hz. Peygamber burada dolunay gecesinin kesiflemesini kast
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etmektedir. Çünkü bu esnada göz, eksilme ve artma kabul etmeyen,

ayn zatm görür. Öyleyse bu, ayn zatnn tam ve gerçek idrakidir.

Sonra ayn hadiste öyle demitir: ‘Ya da önünde perde olmadan ölen

vakti günei gördüünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz.’ Bu esnada güne-

in, en güçü halindedir ve böylelikle bütün eya kendisiyle gözü-

kür. Göz de, güne üzerlerine vurduunda, idrak ettii her eyi id-

rak eder. Bu esnada göz günein zatn idrak etmek istese, bunu baa-

ramaz. Bu nedenle benzetme, tecellinin insanlarn birbirini görmelerini

engellemeyecei eklinde yaplmtr. Yani fani olmaz. Bu nedenle

(Hakk görmek), dolunay gecesinde ay görmeye veya günei görmeye

benzetilmi, onlardan birisine benzetmekle snrlanmamtr. Bu müa-

hede mertebesinde kalclk ise öyle pekitirilmitir: ‘Zarara uramayn

ve birbirinizi sktrmayn.’ Birisi skmak, dieri zarar demektir.

Bu menzile girdiimde, parlts olmayan bir kta benim adma

tecelli gerçekleti. Onu bir alem olarak gördüm. Kendimi onunla, bü-

tün eyay ve eyann zatlarnda tadklar nurlar -ki onlar eyann ha-

kikaderi verir- kendimle gördüm, yoksa buna eklenen bir nur üe deil!

Bu esnada büyük ve -aklî deil- duyusal bir müahede ve hakk bir suret

-mana deil- gördüm. Bu tecellide büyüün girmesi için küçüün ge-

nilemesini gördüm. Bu esnada büyük büyüklüünü, küçük küçüklü-

ünü yitirmemiti. Bu durum devenin (veya kaln ip) ine deliinden

geçmesine benzer ve bu girme -hayali deil- duyusaldr. Küçük büyüü

sdrmtr. Bunun nasl olduu bilinmez, fakat görülen inkar edilemez

ki! Akllarn biçimlendirdiinden uzak ve müteal Allah’ tenzih ederim!

Gözün idrak ettii, akllannkinden üstün gelmiti. ‘O’ndan baka ilah

yoktur. Aziz ve Hakim’dir

.

m Allah, gözlerin gücünü ve onlarn akllar-

dan üstünlüünü bu tecelliyle izhar etmi, akllarn acizliini göstermi-

tir. Bunun yan sra Allah parltl nurdaki tecellisinde gözlerin acizliini

ve akllarn üsriinlüünü göstermitir. Bunun gayesi, bütün güçlerin

acizlikle nitelendiini ve zatî kemalin Hakka ait olduunu göstermektir.

Kim bu menzili görürse, baka bir menzilin içermedii srlar ve ayetle-

ri de görür.

Bu menzile ilk giriinde kendini Hakkn mazhan olarak görürsün.

Onu gördüünde ise O olmadn kesin olarak örenirsin. Bu müa-

hede ise, bu menzilin sonudur. Böylelikle menzilin (sonu), balangcm

da içerir ki, o müahededir. Bu menzilde O olmadn sana bildirir.
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Çünkü o, müahedenin yok etmedii tecellilerdendir. Böylelikle görme

ile hitab bir araya getirirsin. Bu menzilin sonu ise, O’yu içerir. O ise,

görülmeksizin, gayb’tedir ve akln (bilgisinin) konusudur. Öyleyse bu

menzilin balangc gözle ilgiliyken onu ve ikisinin arasnda bulunanlar

aklla ilgilidir. Bu menzil, zikrettiimiz bu hususlar da içerir.

Bilmelisin ki, Hakkn bu yolun ehli kullarna ihsan ettii srlar iki

ksma ayrlr: Bir ksmn Hak, izhar etmelerinde bir yükümlülüün bu-

lunmad srlar olarak kendilerine vermitir. Bu ksm, bakasna bildi-

rilmek üzere ilahi izne gerek olmayan srlardr. Dier ksm ise, özü ge-

rei bu hükme sahip olmayan srlardr. Bunlar ise iki ksmdr; Bir ks-

m, izhar edilmelerinin ilahi izni gerektirdii srlardr. Bu srlar izinsiz

izhar edersen, karln görürsün ve bundan dolay üzerinde yükümlü-

lük ve sorumluluk olur. Benim adma da böyle bir durum gerçeklemi-

ti. Fakat -hamd olsun- sadece azarlanmakla karln gördüm -Allah’n

bana dönük bir rahmetinden ve inayetinden dolay- cezalandrlmadm.

Baka bir takm srlar vardr ki, Allah onlar herhangi birine vastayla

vermez. Onlarn bilgisine ulap bakalarna bildirmek üzere izin iste-

sen, izin verilmez. Bu srlar, zevklerden ibarettir ve sadece ‘ifade edilme
5

yoluyla bakasnn onlar örenmesi mümkün deildir. Bunlar kullar-

na ulatrlmak Hakka ait bir itir. Ayn durum hallerde geçerlidir. n-
san özledii kimseye kar duyduu evki anlatmaya kalksayd, bunu

baaramaz ve özlemi bakasnn idrakine ulatramazd. Özlem ve evk,

arkadanda bulunduu gibi kendisinde de bulunduunda onu anlaya-

bilir ve ancak böyle bir durumda bu lafzn ismi olduu eyi gerçekte an-

layabilir. Ayn ey, özlemin anlam için geçerlidir. Baka bir örnek, ikti-

darsz insann bilgisinden mahrum kald cinsel ilikinin hazzdr. Bu
hazz yaayan birinin iktidarsza onu bildirmesi imkanszdr. Duyuyla

alglanan bütün bilgiler de, ayn duyuyla alglamadkça, yalnzca akl yo-

luyla bakasna anlatlamaz ve ifade edilemez.

Bu menzille ilgili hususlardan birisi de, açklanmas izne bal sr-

lardr. Bu srlar her kimde bulunur ve verilirse, o kii bu srlar ancak

ilahi izne bal olarak açklayabilir. Suretler perdesinin ardndaki srlarn

bilgisi de bu menzille ilgilidir. Bu srlar, ancak bu konuda Rabbinden

açk bir kanta sahip kimselere izhar edilebilir ve o konuda bir kant gö-

ren kimse onlar kabul eder. Böyle biri, bakalarnda olduu gibi, bir

ahide ve kanta muhtaç deildir. Kul bu makamda bulunur, Hak da
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kendisine bu srlar tecelli yoluyla verir. Bunun sonucunda kul, Allah’

bilme hakknda gizli srlan örenir, onlar -emanetin hakk ve onu sa-

hiplerine ulatrmann gereiyle- gizler ve örter. Gizlemenin baka bir

nedeni ise, srlarn deerini ve menzilini bilmektir. Baz fiilleri Allah’tan

bakasyla ilikilendiren Mutezile, filozoflar ve Allah’a ibadet etmenin

yannda O’ndan bakasna da ibadet eden irk ehli, bu srlarn bir ks-

mna -anlam yoluyla- ulamtr. Söz konusu mürikler, belirli vakitler-

de sadece Allah’a ibadet etmilerdir. Bu vakitler, ilahlarnn kendilerine

fayda veremeyeceini düündükleri tehlike anlardr. Böyle bir anda s-

knty ve zorluu kaldrmas için Allah’a yalvarrlar. te bedbaht olsalar

bile sahip olduklar bu gizli hakikat yönünden -duyusal bir tehlike al-

tnda bulunmadklar anlarda- söz konusu srlara ularlar. Bu srlara

ulamalar, onlarn bedbahtlklarm artran unsurlardandr. Çünkü onlar

iktidarn kimin elinde olduunu örenmi, fakat O’ndan yâiz çevirmi

ve bizzat kendi elleriyle ve hemcinslerinin elleriyle ‘ilah’ olarak yaptkla-

r baka varlklar için çalmlardr. Halbuki o ilahlarn acizlikleri kendi-

lerine görünmütür. Onlar, Allah teala’nn,
*taknlklarnda (onlara fr-

sat verir) bir müddet babo dolarlar’232 buyurduu gibi, taknlklarn

sürdürmülerdir.

Bilmelisin ki, Allah’n kullarndaki açk kantlan iki ksma ayrlr:

Birincisi, gerçek kanttr (beyyine). Bu kant, ‘Rabbinden apaçk bir kant

üzerinde bulunan kimse...’
233

ayetinde belirtilmitir. Burada ‘kendinde’

demektir. Bazen bir insan için beyyine ve açk kanr, onun adna baka-

sna yerletirilir. Böyle birinin söz konusu kant kabul etmesi veya et-

memesi mümkündür. Kabul eden taklit yoluyla kabul etmi olabilir. Bu

durumda kant, onun adna açk kant deildir ve kendisine yarar sa-

lamaz. Taklit peygamberlerin Allah’tan getirdikleri hükümlerde olabilir,

yoksa peygamberin doruluunu gösteren kantlarda ve delillerde taklit

olmaz. Kii bu delili taklit ederek kabul etmemise, Rabbinden bir deli-

le sahip olarak onu kabul etmitir. Rabbinden sahip olduu delil ise,

söz konusu delilin peygamberlik iddiasmda bulunann iddiasnn do-
ruluuna açk bir delil ve mucize olmasdr. Buradan unu örenirsin:

Bir ey ancak senin içinde bulunuyor ise, sana fayda verebilir! Bu ne-

denle pek çok yerde unu dedik: Azabn gerçek nedeni, sebeplerinin

deil, acnn varlnn sende bulunmasdr! Burada sebeplerin sende

veya bakasnda gerçeklemesi birdir. Eya hakknda ancak senden ve
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sende meydana gelenleri söylüyoruz. Bunun en az ise, Allah yolunun

ehlinin gerçek sayd hususlar dorulamandr, Böyle bir durumda söz

konusu bilgiyi ‘tatmam’ olsan bile, onlarla ters dümez ve Rabbinden

açk bir kanta sahip olursun. Onlarn doru söyledikleri kesindir. Bu

açk kamun vastasyla da, bu hususta onlara katlr ve böyle bir durum-

da mereplerinden birisinde (bütününde olmasa da) onlarla olursun.

Onlar da, bulunduklar hallerde kesin olarak örendikleri hususlarda

birbirlerine katlan ve uyanlardr. Halbuki onlardan birisi (her konuda)

ötekinin zevk yoluyla idrak ettiini idrak etmemitir. Bununla birlikte

arkadann idrak ettii eyi onaylar ve onun bu bilgiye ulaum kabul

eder, kuku ve suçlama kalkt için onun bilgisini inkar etmez. Kendi-

lerine inanmayanlarn böyle insanlarla oturup kalkmas, büyük bir teh-

like ve açk bir hüsrandr. Büyüklerden birisi -ki Rüveym olduunu

zannediyorum- öyle der: ‘Allah bu insanlarla oturup da ulatklar sr-

lardan birisinde kendileriyle ters düenin kalbinden iman nurunu çekip

alr.’ nsan bulunduu halde kalmay sürdürürken o halden çkmas için

bir delil ortaya konulur. Bu durumda kim gizleme halindeyse, gizler,

her kim izhar etme halindeyse, izhar ve ifa eder.
‘

Herkes kendi özelliine

(akile) göre amel eder. Rabbitiz kimin doru yolda olduunu en iyi bilen-

dir.
,2M Kastedilen, bütün bu gruplar içinden doru yolda olanlardr. Al-

lah bizi ve sizi Rabbinden açk bir delile sahip olanlardan etsin! Açk

kantn ardndan ahit gelmesi ise, iyilik, itminann artmas ve ilgili hu-

susta nefsi güçlendirmek demektir. Böyle olmazsa, Rabbinden bir kan-

ta sahip olmas yeterlidir. Çünkü ahidin ahitliinde doru söyledii

hususunda kii kesin bir kanaate sahip deil ise, içinden onu kabul et-

mez. Söz gelii iddia sahibi karsnda ahidi düünelim. Böyle biri id-

diasnda hak sahibi ise, doru sözlülüü hakknda Rabbinden açk bir

kanta sahiptir. Fakat hakim ondan ahit getirmesini ister. Bir ahit

onun lehinde tanklk ettiinde ise, dier taraf iddiasnda doru söyle-

diine inanr. Hakim ahit talep ettiinde yalanc ahit getirir ve gelen

ahit onun iddiasnda doru söylediini belirtebilir. Böyle bir durumda

iddiac, iddia ettii hususta doru söylemediini içinden bilir.

Bu hususu ortaya koyduktan sonra, bilmelisin ki, Hakkn katndan

sana ait bir beyyine ve delil olarak bildirdii ey. Haktan kalbine gelen

bir yolcu ve elçidir. Bu elçi, gaybn gizliliinden ve ilahi hitap mertebe-

sinden sana tahsis edilmi, Hak onun ‘kendi katndan’ olduunu bil-
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dirmitir. Haktan gelen bu elçi neyi kabul ederse, sen de onu kabul et,

neyi gösterirse sen de ona itimat et, neyi olumsuzlarsa, sen de onu

olumsuzla! Aklc delilinde nasl hareket etmekteyse, sen de (Haktan

sana gelen ahit hakknda) öyle hareket etmelisin. Aklc, gerçekte delil

olmayan bir eyi delil saym olabilir, bazen de gerçekte delil olan delil

alm olabilir. Fakat bu, akim gücüne kyasla böyledir. Akl, gücünde

bulunan vermitir ve akl olmas yönünden akla göre o delil kesin de-

lildir. Rabbinden açk kanta sahip olan ise, Allah’tan gelen bir nura sa-

hiptir ye doru yoldadr. O nur sayesinde eya bulunduklar hale göre

örenilir. Böyle bir bilgi, kendi suretindeki bir kukuyu kabul edebilir.

Aklclardan fakl olarak, eya hakknda karkla dümesi mümkün

deildir.

Elçinin verdii bilgilerin bir ksm sadece geldii kiiye özgü iken

bir ksmn kendisi ve bakas adna verir. Bir ksm ise, sadece bakas

adna verilmitir. Kendisine veya bakasna ait olmayan bir bilgiyi ise

vermez. Verdii eylerin bir ksm, o kimse için yerleik iken bir ksm
yerleik deildir. Yerleik olanlar, makamlar, yerleik olmayan ise haller

gibi eylerdir. Bu makam sahipleri, bu hususta iki gruba ayrlr ve çeit-

lenirler. Bir ksm, arzusunun etkisinden kurtulanlar, bir ksm ise arzu-

sunun tesirinden kurtulmayanlardr. Her grup kesin bir bilgiye dayanr.

Öyleyse onlarn sahip olduklar kant (beyyine), masum olduklar ve ar-

zularnn onlar üzerinde hüküm sahibi olamayacadr. Dier grubunki

ise, masum olmadklar ve arzularnn onlara etki ettiidir. Bnun ne-

deni, Allahn bilgisinde öyle takdir edilmi olmasdr. Bu bilgi Allah ka-

tnda mutluluuna bir fayda salar m, salamaz m? Bize göre bu bilgi,

faydal iken bakalarna göre faydaszdr.j Görü ayrl, (fayday) kabul

edende kefin bulunmas ve etmeyende ise kefin bulunmayndan

kaynaklanr. Kef yok iken, ya akli veya vahiy kaynakl aykr bir duru-

ma dayanr.

Allah teala, kuliarua Allah’a muhtarlk ve O’nun karsnda horluk

halinde -ki onlar bu özellikte yaratt- kalmay emreder. Onlar,

bâtnlaryla genel olarak, zahirleriyle ise âri’nin belirlemi olduu özel

bir yöntemle bu makamda kalmaldr. Bunlar, görünüte kendilerine iz-

zetin veya zilletin, rabliin veya kulluun bitimesine baklmakszn, Al-

lah’a yaklatran fiillerdir. Bâtndaki (kulluk) ise, böyle deildir, çünkü

bâtn, üzerinde bulunduu kesin duruma göre hareket ederken, zahir
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senin veya bakasnn bulunduu anda maslahatn gereine göre hare-

ket eder. Arif kulun zahirinde ve dnda rablik veya izzetin gözükmesi,

daha önce belirttiimiz gibi, bir maslahattan kaynaklanr. Çünkü

bâtnda meyil zillete dorudur ve onda kulluk vardr. Bâtn itimat edi-

len ey iken bilhassa yükümlülük diyarnda olmak üzere zahir geçicidir.

Bu menzilden kul, amelleri bilfiil var olan suretler olarak ina eder

ve onlarda bilfiil yaratc olur. Bu durum, sayesinde Allah katnda mut-

lulua ulaaca fiiller için geçerlidir. Kul bu sureti ina etmeyi sürdü-

rür, en sonunda onu duyusal olarak önünde bulur. Ona bakar ve sevi-

nir. O suretten meydana gelen ve mutluluu salayan bütün hususlar,

bu sureti ina edene, yani kula aittir. Söz konusu suret, kul için serma-

ye, suretten meydana gelen eyler ise, nemas sermaye sahibine dönen

ve sermayeden deerli olan kâr gibidir.

Bu menzilden, kulun iradesinin bulunmad ve uzaklatrlmas

mümkün olmayan zad cömertlik ortaya çkar. Böylelikle kul Rabbinin

istediini O’na verirdi. Öyle ki, (sözle) onu istememi olsayd bile, kul

onu verirdi. Bu cömertlik, gerçekte Allah’n cömertliinden kaynakla-

nr, çünkü Allah kulun onu vermesi gerektiini bilir. Çünkü bu verme,

kulun zatnn gerektirdii bir durumdur. Bu nedenle Hak, bu konudaki

emrine balanman karlnda seni ödüllendirmek üzere, (istenmeden

verecein ey için) sana emir verir. Allah yapman veya ayak sürümenin

mümkün olduu hususlar da senden istemitir. Allah (yerine getirmen

zorunlu hususlarda) sana emir vermesini, bir cömertlik olarak, ötekinin

yerine koymutur. Bunun yan sra, gerçekte zati olan, fakat emri nede-

niyle yerine getirdiin eyi, Hakka vermediin ve bu konudaki emrine

kar geldiin zati olmayan -aksine mümkün hususlardr- hususlarn

karl yapmtr. Mümkün olanlar, meru amellerdir. Allah, tpk

kandilin aydnlatmasn engellemeyii gibi, ayrlmann mümkün olma-

d hususlar emretmitir. Fakat kandile öyle bir emir verilebilir: ‘E-

yay görsünler diye, insanlaran ver ve bundan dolay ödüllendirile-

ceksin.’ ‘Ol’ mertebesinin bir ruh ve cisim içerdiini bilmelisin. Bunlar

bazen birbirine balanr bazen balanmaz. Balandklarnda, bu cicim

o surette k-v-n’den (kün sözünün harfleri) canl olarak meydana gelir.

Canl olduunda ise, ruh kendisiyle irtibatl olduu için, yöneldiimiz

eyi onun vastasyla yaparz. Burada ruh, ilahi izindir ve Hz. sa’nn

ilahi izne -ki üfleme demektir- bitiik olarak üflemesine benzer. Böyle-
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likle (sa’nn) üflemesi, ilahi izne girer. Ku, sa’daki bu cisimse! üfle-

meyle hayat bulmu ve ruhuna kavumutur. Ruh ile irtibatl olmazsa,

‘ol’ sözünün cismi var olduunda, ondan herhangi bir ey var olmaz.

Çünkü ölüye fiil kesinlikle izafe edilemez ve kendisinde akl (akletme)

bulunmaz. Diri ise, öyle deüdir. Halbuki her ikisi de cisimsel suret ba-

kmndan birdir. Cisimlii olmakszn ‘ol* sözünün ruhu yalnz kald-

nda, eyaya etki eder. Bu balamda ‘ol
5 sözünün cismi -ki harfler ale-

mindedir- de ondan etkilenen eyadan birisidir. Açkladmz hususu

örendiinde, '‘irade ettiimiz bir eye sözümüz ‘ol demektir, o da hemen

olur’
235 ayetinden önemli bir husus örenmi olursun. Bu emrin varl

zorunludur. Hak ise, yüce kelamnda kullarna öyle der: Namaz doru

kln, ‘
sabredin

,
(düman karsnda) sebat gösterin ve irtibatl olun’

136

,

(dümana kar) cihat (gayret) edin. Bunlardan herhangi birisi, (sadece

söz ile) meydana gelmez. Allah kullarna (adeta) ‘yaratn’ diye emret-

mitir, halbuki onlarn özellii yaratclk deüdir. ‘Ol’ sözünün cismi,

ruhu olmakszn, kendilerine iliir. Bu durumda kelime ölüdür ve kulla-

nlmas haramdr. lahi izin -ki ol sözüdür- cihad, irtibat, namaz veya

kullarn fiillerinden herhangi birisini var etmek üzere canlya iliseydi,

bize yönelmesi esnasnda fiiller gerçekleirdi. Halbuki fiiller, kendi ba-

larna var olma imkanna sahip deildir. Öyle olsayd namaz, namaz k-

landan; oruç, oruç tutandan; cihat, cihat edenden ayr olarak var olur-

du. Böyle bir ey ise, doru deildir. Binaenaleyh bu fiillerin savaanda,

namaz klanda ve oruç utanda ortaya çkmas gerekir. Bunlar insanda

ortaya çktnda, Allah fiili kendisine nispet eder ve -kendinden bir ih-

san ve lütuf olarak- onu ödüllendirir. Çünkü namaz, namaz klanda or-

taya çkmtr. Fiü yükümlüye nispet edilmeseydi, Uahi hitapta ve yü-

kümlülükte bir eksiklik ve duyuyu yanltma olur, artk hiçbir konuda

duyuya güvenilmezdi. Allah ise, kendilerinde ortaya çkan fiilleri sahip-

lerine nispet ve izafe ederek, bu durumu gidermi, fiilleri onlara em-

retmitir. Fiillerin yaratlmas ise, onlara ait deüdir. Yaratma, Allah’a

aittir. in ne kadar garip olduuna baknz! Bununla birlikte bu du-

rum, kesin bir çeliki de içermektedir. Fakat her iki çeliik yola da

inanmak da zorunludur. man üe birlikte ilahi keif vastasyla bu husu-

sun bügisi kime verüirse, böyle bir ey, büyük bir destek ve güçtür. Ke-

if ehlinden pek çok kimse burada yanlmtr. ‘
Allah’n kendi katndaki

bir bilgiye göre saptrd (kimse)’
237 ayetinde belirtilen husus budur. Bil-
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giyle birlikte dalalet olmaz ve bilgi dalaleti gerektirmemeldir. Halbuki

ayette dalalet zikredilmitir. Öyleyse dalalete dümek, ya bilgi nedeniyle

veya bilmemek nedeniyle gerçeklemitir ki, müphemdir.

Bu menzil, amellere verilen karl içerir. Kastedilen, bu menzilde

zikretmi olduumuz üzere. Hakkn srlarn gizleyenlere verilen kar-

lktr. Onlar, bu srlarn emanetçileri yaplm ve ilahi bir izin olmadkça

bu srlar açklamazlar. Onlarla birlikte olan kimselerin ödülleri de bu

menzilden örenilir. Onlarn karlklar, celal, büyüklük ve heybet iken

dünyada korku, kabz ve vahet (yalnzlk), hallerde ise stlamdr (ken-

dinden çekip almak). Sevgide ise, taknlk, özlem, itiyak, bitkinlik,

hayettir. Bu konunun gerçei, her mertebede o mertebenin gerektirdi-

i ekilde, süreklilik ve süreksizliin bulunmasdr. Onun zuhuruna gaf-

let veya kesinti girmez. Makam ortadan kalknca, makam nedeniyle, hal

de kalkar. te bu, emaneti koruyan ve onu Allah’n emriyle açklayann

karldr. Allah’n emriyle emaneti açklayann ödülü, er-Rab ismin-

den -baka bir isimden deil- Allah’a komuluk makamna yerlemek ve

bir takm bilgileri örenmektir. Bu bilgiler, bu ismin kapsam ve altnda

bulunanlarla ilgilidir, yoksa üzerindeki kimseyle deil! Bu hal ve bu

makam onlar için dünyada ve ahirette süreklidir. Cemal ve ünsiyet hali

onlarndr. Hallerden ise, rza onlara aittir. Muhabbetten ise, kavuma,

sarlma, sevgiliye kavumaktan haz alma hali onlarndr.

Bu menzilin özelliklerinden birisi de, sahibinin amellerinde bütün

gücünü harcamaydr. Onun amelleri, gücünün ve takatinin altnda-

dr. Allah onun bu durumunu kabul eder. Çünkü o, Allah’tan gücü öl-

çüsünde korkanlardan deil, hakkyla korkanlardandr. Bu makam sahi-

binin kendisi adna gerçekleebilecek hususlar arasndan bir ey isteyip

de Hakkn onu vermemi olmas düünülemez. Fakat Allah’tan utanma

duygusu istemekten kendisini alkoyar, çünkü gayretini harcamamtr
ve Allah kendisini nafile ibadetlerle yükümlü tutmamtr. Bu nedenle

kul. Hakkn kendisine verdikleriyle mutmaindir ve -neyi kaçrdn bil-

se bile- kaçrd eylere kar bir teebbüs kendisinde bulunmaz. Çün-

kü onun hali, içinde bulunduu nimedere göre, o haliyle haz almaktr.

Bu menzilin esaslarn açklam olduk. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr.’
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K YÜZ SEKSEN YEDNC BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Samedanî Tecelli Menzili-

nin ve Srlarnn Bilinmesi

Zamann ahsnn bir nefsi yar, yönetir onu

Emir aleminden, ho koku salarak

Cim, Ayn ve Fe; kendi menzillerinden

Peygamberleri muhkem zikrinde getirdi onu

ki namaz var, gaybler aleminden

ikindi ve ölen yok; ite bu övgü ve fecirdir

Bu menzilin (es-Samed isminden kaynaklanan) samedanî tecellide

içerdii -ki kendisine özgüdür- bilgileri, hakikatleri, aydnlk (ziya) kay-

nakl srlar ve dier srlan örenmek isteyen kimse, bu yolun bilinmesi

hakkndaki Mevakiu’n-Nücum adl eserimizin kalp bölümünde onlar in-

celemelidir. Sözü uzatmak endiesiyle o kitapta zikredilmeyen hususlar

açklayacaz.

Bilmelisin ki, bu menzile ait olan ey, inabe’dir. Ona ulaanlardan

bilisi ise Ebu Yczid el-Bcstamî’dir. nabc, zatn topianml (ccn-i

zat) demektir. Ârifîn bu makama ulamas ise, beeri mazhar ardndan

gerçek bir müahededen gerçekleir. Bilmelisin ki, sûfler nefislerinde

yerleik bir takm anlamlar için lafzlar gelitirmiler, bunlarla birbirle-

rine hitap etmilerdir. Nitekim her grup takip ettii bilimde böyle dav-

ranmtr. Söz gelii nahivciler, matematikçiler, geometriciler, doktor-

lar, kelamclar, fakihler ve dierleri de böyle yapmtr. Sûfilerin kullan-

dklar terimlerden biri, nefislerindeki gayeleri anlatmak üzere, hüviyet,

enniyet (benlik, hüviyet) ve enaniyet terimidir. Bu menzil, enane (ben-

lik) menzilidir. Benlik, salt birlii (ahadiyet) yönünden hakikat demek-

tir. Enaniyet, mudak birlik hakikati demektir ki, o da cem’in (toplan-

mlk) kendisidir. Bu menzil, ehadette zuhur etmeyen gayb menzille-

rinden birisidir. Fakat gaybte bulunan menziller iki ksma ayrlr. Birin-

cisi, kendisinden ehadet alemine eserlerin ortaya çkt menzillerdir.

Bu eserler ile, kendileri görünmez olsa bile, o menzile istidlal edilir.
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Haktan bu konuda bir bildirim gelse de gelmese de birdir. Baz menzil-

ler ise, ehadet aleminde kendilerinden bir eserin ortaya çkmad
menzillerdir. Dolaysyla bu menziller, ancak haklan bildirmesiyle ö-
renilebilir ve eserleri ortaya çkan menziller gibi kavranlmaz. Benlik

menzili ehadet ve melekut âleminde eserleri ortaya çkan menziller-

dendir ve etkileri farkl farkl olduu gibi eserlerinin deimesiyle ken-

disi de snrlanr. Bununla birlikte, bunlar kendiliklerinde uyumludur-

lar. Bazen mertebede kendi benzeri olan bir zamirin adyla snrlanrlar.

Bu durumda -çokluk gibi- baka bir snrlamaya gerek duyar. Bazen

zamir adyla snrlanmaz. Örnek olarak ‘Ben faiann oluyum’ ifadesini

verebiliriz. Bir msrada öyle denilir:

Biz, DabbeouUaryz, i sarpa sardnda

Ölüm bize baldan tatl gelir

Kuran’da benzer bir ifade örneiyle karlamadm ki, ondan örnek

getireyim. Bu nedenle bu msradan örnek getirdim. Bu -msra ayet ol-

masa bile, Kuran’n dilleriyle indii Araplarn sözüdür. Bu menzilde ele

aldm ey, arif kullarna yönelik tenzil deil, ilahi inzal (indirme)dir.

Bu ise, ya yaratklarnda icra ettii veya edecei eylerle gerçekleir. n-

zal iki türdür. Birincisinde indirme, yaratklarnda icra edecei eyin ye-

rini ve deerini bildiren ksmdr. Bu bilginin kalbe indirilmesi, gaybten

gaybe, bir hakikatten bir hakikate indirme eklinde gerçekleir ve bu k-

smda tafsil yoktur. Dier ksm ise tenezzülü kulun kalbine gerçekleen

ksmdr. Kulun kalbi o esnada bedeni ve doasm yönetmekle ilgilidir

ve tenezzül kendisini engellemez. Bu indirme, cem’den cem’edir. Bu

sayede arif, Hakkn yaratklar adna indirdii ve onlarda uygulayaca

eyleri tafsil eder. çlerinde Ebu’l-Bedr’in de bulunduu bir gruptan bi-

ze aktarlmtr. Ebu’l-Bedr eyhimiz Abdülkadir’in öyle dediini ak-

tarmtr: ‘Kendisine bir ey katldnda, hadis (sünnet) bana gelir ve

kendisine katliam veya ihdas edilen ksm haber verir.’ Ayn ey, ay.

Cuma ve gün için söylenir. Marip ehirlerindeki eyh Ebu Ya’za

Ebu’n-nur’a Ramazan ay gelir ve kabul edilen amelleri, kimin amelleri-

nin kabul edildiini ve edileceini söylerdi. Burada eyhimiz Ebu Ya’za

hakknda konuyu Ramazan ile snrladk, çünkü arkadamz Ebu Zeyd

Rekraki el-Usûlî bu tankl Ramazan hakknda aktarmt. Çünkü ha-
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beri veren kii o esnada onun yanndayd ve Ramazann kendisine gele-

rek söylediimiz hususu bildirdiini görmütür. lahi bildirim ve inayet

yoluyla varlklarn Allah katndaki yerlerini, ancak Hakkn bildirmesiyle

bilebilirsin. Allah bu menzilleri kullarnn srlarna rav’larna (sr) gön-

derdii nefes vastasyla bildirir. Bu durum, meleklerin nebilere vahyi

indirmesine benzer.

Bilmelisin ki, yaratklar kendi cinslerine göre mertebe mertebedir.

Bu balamda resullerin bir ksm dierlerinden üstündür. Nebilerin bir

ksm dierlerinden üstündür. Muhakkiklerin bir ksm dierlerinden

üstündür. Ariflerin bir ksm dierlerinden üstündür. Bilgi ve sanat er-

babna kadar, üstünlük ilikisi böyle sürer. Görülmesi günein ve ayn

görülmesine benzer bu menzil, ilahi tecellilerde dier menzillerden üs-

tündür ve bu üstünlük içerdii iki bin sekiz tecelliyle gerçekleir. Sekiz,

özel bir nitelie sahiptir. Bu nitelik ise yüz altm alt tecelli olan ma-

kamlarda ortaya çkar. Bu esnada sekiz tecellinin otoritesi zuhur ederek,

arife Allah’n vermesini diledii eyleri verir. ki bine gelirsek, onlar hz-

la kaybolan tecellilerdir. Az bir süre kalrlar ve genel bir bilgi vermezler.

Yüz altm alu tecelli ise, varlklara yaylan genel ilimlerden verirler.

Onlar kalcdr, kendileri nedeniyle genel bir bilgi meydana gelir. Bu

bilgi soyuttur, saftr, sabittir. Sarslmaz ve kuku tamaz. Bununla bir-

likte hükmü kendisinden ve kendisinde ayrlabilir, fakat ondan (bütü-

nüyle) ayrlmaz.

Arkadalarmz bu tecelliler içinde sureti bakmndan eksiklikle ni-

telenen bir tecelli bulunup bulunmad hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Söz konusu olan, suret doal olduunda Hakkn tecelli ettii

suretlerdir. Doalar dördüdür. Doal suretteki eksik tecelli bazen ate

unsurunda gerçekleir ve bu durumda tecelli kamil deildir. Fakat un-

surunun verdii eyi verir ve ona ilave olmaz. Baka bir tecellide oldu-

unda ise, surete ikinci unsur eklenir, ta ki unsurlar dört tecelli içinde

kemale erer. Dördüncü unsurun tecellisi, mükemmel bir surette doal

suretin kemaliyle gerçekleir ve benzeri olan dier tecellilere katlr. Bi-

ze göre i böyle deildir. Burada artan veya eksilen bir tecellinin olmas

düünülemez. Bu görüü belirten ahsn hali kendisine (eksik) tecellide

göründüünde, eksikliin (kendisinde deil) tecellide olduunu zan-

netmitir. Halbuki eksiklik kendisindedir. Ardndan ikinci tecelli (kamil

olarak) gerçekletiinde ise, bulunduu bü surette daha önce bulunma-



l86 Fütûhât- Mekkiyye 10

yan bir art gerçekletiini zanneder. Halbuki art ve eksiklik, kendi-

sindedir. Ardndan tecelli hakknda böyle hüküm verir.

Bilmelisin ki, -yönetici deil- amade olmu nurani ruhlar, daha ön-

ce belirttiimiz gibi, ilahi emirler, iler ve iyiliklerle ariflerin kalplerine

iner. Bu ini. Hakkn o kul hakkndaki muradna göre gerçekleir. Böy-

lelikle indirilen eyler kulu yükseltir, uzaklatrc perdelerden en 'yakn

mertebeye yaklatrr. En sonunda Allah, vastalarn ortadan kalkmasy-

la, onu dost edinir. Bu yolun mensuplar ile nefislerim doann kirle-

rinden temizlemek için çalan hakimlerin (filozoflar) ortak olduu ilahi

tenezzüller kalbi terk ettii halde, Hak vastalarn ortadan kalkmas ne-

deniyle henüz iini üstlenmediinde, her iki emirden soyutlanm bir

halde bekler. Bu beldeme, iki durak (vakfe) arasndaki beklemeye ben-

zer. Baka bir örnek, duyu ile hayal arasndaki uykudur. Bu hal, o kalp

için hayret makamdr. Çünkü ünsiyet ettii ve (bilgi) ald hal kendi-

sini brakmtr. Gelmi olduunu ise henüz görmemitir. Bu nedenle

hayret halinde kalr.

Arkadam Ebu Ishak brahim b. Mhammed el-Ensari el-Kurtubî

-Allah kendisini baarya erdirsin- eyhimiz Becaye’ii Ebu Zekeriya el-

Hüseyni’den aktarmtr. Arkadalarndan ve ölümü esnasmda yarmda

bulunanlardan birden çok kii bana unu bildirmitir: eyh, Ramazan

aymda büyük cam’de itikafta iken insanlarn huzuruna çkarak giydii

elbiseyi deitirmi, (halinde) bakalama görmü ve onlara öyle de-

miti: ‘Bana dua edin, çünkü bulduumu yitirdim/ Artk elde ettikle-

rinden herhangi bir ey gerçeklemedi ve hayrete düerek insanlardan

dua istemitir. Çünkü eyh, fkhn kendisine hakim olmas nedeniyle,

zevk ehli deüdi ve bu yola tam olarak kendini vermemiti. Halvete ge-

ri dönmü. Dar çkmas gecikince, yanma geldiklerinde dünyadan ay-

rlm bir halde bulmular. Elbisesini deitirerek, giydii eyin kendi-

sinden çktn onlara göstermiti. Kardelerin duasna muhtaç olmak

ve hayrete dümek. Hakkn daha önce iaret ettiimiz üzere, onun iini

deruhte etmediini gösterir. Ölüm esnasndaki hali nedeniyle onun

adna sevindim. Belki Allah, ölümünden biraz önce, onun iini deruhte

etmi ve öylece kendisine çekip alm, imdi de o haldedir. Bu hayrette

ve duruta arifin hali, kendi iini üstlenmeyle tecelli edinceye kadar,

yoksulluk ve korkuyla Allah’a yakarma ve yönelmedir. Hak, kendisiyle
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her bir yaratk arasnda bulunan ve arifin bile bildii özel yönden onun

iini üstlenir.

Bu menzilden Hakkn kullarnn kalplerine melekleri indirmek su-

retiyle indirmi olduu bilgiler örenilir. Allah teala öyle buyurmu-

tur: ‘Ruhu (vahyi) emrinden diledii kimseye indirir.’
23* Baka bir ayette

ise,
‘

ben’den baka ilah yoktur (diye bildirmesi için gönderir)’
239 buyurur.

Burada Allah 'O(’ndan) dememitir. Böylelikle Allah katandan kullarn

kalplerine ilka eden ruh olur ve kendisine ilka eden Allah’n emridir.

Ruh ise, ‘benden baka ilah yoktur..., benden korkun
’240

ayetinin sureti

olur. Bu menzilde de vastalar ortadan kalkmtr, çünkü inzal edilen

vahiy, ruhun kendisidir. lka eden ise, Allah’tr, bakas deil! Bu ruh,

melein deil, meleklerin ayndr. Anla! Böyle bir ruhu melekler tan-

maz, çünkü onlarla hemcins deildir. Çünkü tanmayan bir ruhtur ve

nurani deildir. Melek ise nurdan bir ruhtur. Bize ve peygamberlere ait

zevk budur. Meleklere gelirsek, onlar bazen resullere gönderilen kimse-

ler olabilir. Bu durum, ‘onu ruhu’l-emin (Cebrail) indirdi. Senin kalbi-

ne. .
’24 ' ayetinde belirtilir. Öyleyse o, elçinin elçisidir.

Melekî ruhlarn kullarn kalplerine inmesine gelirsek, onlar Rab Al-

lah’n emriyle inerler. Bunun anlam, Allah hitap menzilinden onlara

inmeyi emreder, demek deildir. Allah onlara makamlarna yaramayan

bir eyi indirildikleri kimsenin suretiyle indirir. Onlar da, Allah’n ken-

dilerine yaramayan bir vahyi ilgili ahsa indirmelerini irade ettiini an-

larlar. Meleklerin makamlarna uygun olmayan, insanlara özgü husus-

lardr. Vahiy indirilenin suretini surederin içinde müahede ederler. Söz

konusu suretin meleklerin yanndaki tespihi öyledir: ‘Ey deien ve

kalkan örtüler nedeniyle güzeli izhar eden ve çirkini örten!’ Bu suretler-

den harekede, onlarn yeryüzündeki sahiplerine iner ve kendisine akta-

racaklar eyi aktarrlar. Aktarlan, eriat ve vahiy diye ifade edilir. Nite-

lik hükmüyle Hakka ait ise, Kuran, Furkan, Tevrat, Zebur, Incil ve Sa-

hife diye isimlendirilir. -Nitelik deil de- fiil hükmüyle Hakka ait ise,

hadis, haber, rey ve sünnet diye isimlendirilir.

Melekler, ilahi emri hitap menzilinden de indirirler. Her iki inme

tarzn. Hakkn peygamberine söylemesi için emir verdiinde, Cebra-

il’in Hz. Muhammed’e Rabbinden aktararak söyledii hususlar içerir.

Bu nedenle onu Kurandan saymtr. Halbuki o, Cebrail’in aktarmas-
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dr. Vahyi indiren Cebrail’dir ve bu durum onu vahyi indiren olmaktan

ve Allah’tan aktarm ise Kuran olmaktan çkarmaz. Cebrail, ehadet

aleminde ‘Allah öyle demitir’ eklinde bir ey aktarsayd, onu bu tarz-

da aktarrd. Bu durum, ‘
Rabinir emriyle ineriz, önümüzde ve ardmzda

olanlar O’nundur, Rabbin unutan deildir
’242 ayetinde belirtilir. Allah,

Cebrail’in Hz. Muhammed’e söylediklerini unutmaz. Melekler, yokluk-

lar ve hitaplar halinde sabit hakikaderdir. Bu durum, ‘

unutan
5343

sö-

zünde ifade edilir. Böylelikle anlatm, hadislikle nitelenmemi Allah’n

gerçek varlndan gerçeklemi bir durumdur. Sonra bu hakikader için

varlk meydana gelmi, var olmalarndan önce Hakkn bildii eyleri

kendilerinden Hakka bildirmilerdir. Onlar ise. Hakkn bildiini kendi-

liklerinde varlklar bulunmad için görmüyorlard. Zühri’nin güveni-

lir bir raviden aktard rivayet edilir -veya kendinden aktarlr- aktaran

öyle demitir: ‘Bu hadisi bilmiyorum ve onun hakknda kesin bir bilgi-

ye sahip deilim. Fakat sen bana göre güvenilir birisin. Bunun üzerine

ona kendinden rivayetle öyle demitir: Falan kii benden aktarm ve

öyle demitir: Ben ona benden falanca aktard dedim ve isnat kesinti-

sizdir. Böylelikle rivayet yolunda bu meseleye dikkat çekmitir.

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi, örtülü bilginin görülen

bilgiye üstünlüüdür. Örtülü bilgi iki türlüdür: Bir ksm, görünüte

kelimelerin suretlerini içermez, dier ksm ise kelimelerin suretlerini

içerir. Kelimelerin suretlerini içeren bilgi, herhangi birinin kesin olarak

bilemeyecei hususlardr. Öyle bir bilgiye kesin olarak ancak Hakkn

bildirimiyle ulalabilir. Kuran’da müteabih olan ve bilgisini sadece

Allah’n bilebildii ayetlerin durumu budur. Böyle bir bilgi, örtülü bil-

gilerdendir. Fakat kelimelerin suretlerinden, hangi yönden kapak oldu-

unun bilgisi örenilebilir. Kapak bilgi, kelimelerin surederinden ken-

disiyle kapak kald bir sureti olmayan ksmdr. Böyle bir bilginin de-

eri ve üstünlüü belirsizdir. Onu sadece Allah ve Allah’n bildirdii

kimseler bilebilir. Bazen insan bu ilmin gereini amekyle yerine getire-

bilir (ve onu dorulayabilir). O ise, ahiret hayatna göçene kadar böyle

yaptn bilmez. Ahirette ise, amelinin ürününün o örtülü ilmin men-

zikyle irtibatk olduunu görerek bu durumu o esnada örenir.

Bölümle ilgili hususlardan birisi, üçüncü tekil ahs zamirinin (hü-

ve) görünen konumuna yerletirilmesidir. Bununla birlikte üçüncü a-

hs zamiri kendiliinde münezzeh kakr. Bu zamir, ya hayalde veya du-
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ynda ancak duyuyla idrak edilen surederde böyle inebilir ve suretin gö-

rünmesi esnasmda hüve diye isimlendirilir. Böylece üçüncü tekil ahs

zamirinin o suretin ruhu olduu örenilir. nsan anlar ki, bu suretin an-

lamn Allah bilebilir. Nitekim Allah öyle buyurur:
4Gaybm anahtarlar

O’nun katindadr. Onlar iadece kendisi bilebilir.’
244 O’nun katnda bulu-

nan kimse, hüve (üçüncü tekil ahs zamiri, o) gibidir ve bilinmezdir.

Dolaysyla O’nun katndaki ey de bilinmezdir. Bir ey gaybte gayb ise,

ehadet onu bilemez. Onu gayb bilebilir. Öyleyse gaybte bulunan gayb

olan bilebilir. Suretlere gelirsek, suretler nispet edilir ve gayb bir mekan

gibi düünülür. Suret kalktnda, gayb de kalkar. Çünkü perde ortadan

kalkmtr ve artk gayb veya ehadet diye nitelenemez. Çünkü ehadet,

surederden ayrlamaz. Halbuki ehadet olmadna göre suret de yok-

tur dedik. Suret bir eyi gayb haline getirir. Halbuki suretin ortadan

kalktn belirttik Böyle bir eyden gayb hükmü de dümütür. Artk

ne gayb var ne ehadet!

Bu menzilde srlar ve garip bügiler vardr. Onlar açklasaydk, hiç

kukusuz, bu yolun ehli olan selim akl sahiplerinin büyük ksmnn bile

kabul edemeyecei hususlan örenirdin. Bu menzilden, ölüm melei

insanlarn ömürlerini örenir. Bu balamda keif ehli hayvanlarn ve in-

sann dndaki bütün canllarn ömürleri hakknda görü ayrlna

dümütür. Acaba onlar bu menzilden mi örenilir, yoksa baka bir

menzilden mi? Acaba hayvan dndaki eylerin bir ömrü var mdr, yok

mudur?

Bilmelisin ki, Allah teala alemdeki her bir suret için bir ömür ya-

ratmtr ve dünya veya ahirette her suret, o ömürde sonlanr. Suretleri

kabul eden a’yan (cevherler) ise, bunun dndadr. Çünkü cevherlerin

eceli yoktur, Allah’n kendilerini yaratt ilk andan itibaren onlar sürek-

lilik ve beka özelliine sahiptir. Allah teala öyle buyurur:
4
Hepsi belli bir

süreye kadar akar.™5 Baka bir ayette ise, ‘sonra bir ecel belirledi, O’nun

katnda bilinen bir ecel ...’
1*6 Burada hepsi kelimesi gelmitir ki, kapsam ve

ihata bildirir. Halbuki biz (arazlar) kabul eden cevherlerin bir ömürle-

rinin olmadn belirttik. Peki onlar nasl olup da ‘hep’ hükmünün d-

na kalacaklardr? öyle deriz: Onlar bu genelliin dna çkmamlar-

dr. Cevhere ait olan ömür, kendisini kabul etmi olduu surederden

birisiyle olan irtibatdr. Öyleyse cevherlerin arazlar kabulü belli bir

ömürde sona erer. Bu ise, o suretin bitim zamandu. Bu irtibada ilgili
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Allah katnda belirlenmi süre geldiinde, suret de kaybolur ve cevher

baka bir suret kabul eder. Öyleyse cevherler için belirli bir süre ve

ömür, bir sureti kabul etmekle ilgilidir. Nitekim suret de belli bir sürey-

le bu cevhere ait olmay sürdürür. Sonra baka bir hale geçer ve yine

belli bir süreye kadar onda devam eder. Çünkü Allah teala her nefes sü-

rekli olarak yaratandr. Baz eylerin beka süresi varlk süresiyle birdir

ve var olmadan sonraki ikinci zamanda birlikte eceline ular (araz). Bu

süre, alemdeki en ksa süredir. Allah teala’nm böyle yapmasnn nedeni,

her nefes cevherlerin Allah’a muhtaç olmasn salamaktr. ki veya da-

ha fazla sürede kalsayd, bir suret o süre zarfnda Allah’tan müstanilik

özelliiyle nitelenirdi. Arazlarn durumu, sadece aramzdan muhakkik

keif ehli ile, Eari kelamclarm dile getirdii bir düüncedir. Hepsinin

bu konuda görü birliine vard ve inkar edemeyecei husus, hareket-

tir. ki grup bunun dndadr. Onlar, hareketi varl bulunmayan bir

nispet saymlardr. Bu görü, kelamclar arasnda Bakllani ile kûmun

ve zuhuru (gizlenme ve aça çkma) benimseyen kimselere (Mutezile)

aittir. Kûmun vc zuhuru benimseyenler, bu görüü ileri sürse bile, on-

lar da bu görüün ihatas altndadrlar. Çünkü bir ey kûmun halinde de

belli bir süreye kadar varr ki o da, söz konusu eyin zuhur zamandr.

Onun var olma zaman budur. Bu zaman sona erince, zuhur vakti sona

ermitir. Belli bir süreye ulam olmalar, irade edüen eyin onlarn

yokluunun olmasn gerektirmez. Aksine onlar adna yokluk mümkün

olduu gibi -ak ile nitelenen cevher mevcut olmakla birlikte- yer de-

itirme de mümkündür. Ayn zamanda kendisini yok eden bir ecelin

olmas da mümkündür. Bir ksm ise intikal etmekle kendisini yok eden

bir ecele sahiptir. Bizim vardmz ve benimsediimiz görü budur.

Bilmelisin ki, bu menzilde Allah’n meleklerden (ibaret olan) ruhla-

r vardr. Onlarn ellerinde miktarn sadece Allah’n bildii sürekli ve

daimi nimet vardr. Allah onlar bu ile görevlendirmi, bu iin bekçisi

yapmtr. Bunun yan sra onlar, insanlar da gözeterek. Hakkn kendi-

leri adna belirledii ve bu muüu kulun kendisine intikal etii hal ve va-

kitte emaneti kendisine teslim ederler. Allah’n bunun zddyla görevli

melekleri de vardr. Onlar baka bir insana yardm eder ve Haklan on-

lar adna hal olarak belirledii vakitte kendisine ulatrrlar. Söz konusu

hal, o bedbaht kulun intikal ettii haldir. Bütün bunlar, Aziz ve Alim’in

takdiriyle gerçekleir.
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AÇIKLAMA

Allah’n Melekleri Kelimelerden Yaratmas -Söz Konusu

Kelimeler, Onlarn simleridir-

Bilmelisin ki, kulun söyledii her kelimeden Allah bir melek yara-

tr. Kelime iyi ise, yaratlan ey rahmet meleiyken kötülük ise intikam

melei yaratlr. Allah’a tövbe eder ve tövbesini söylerse, o sözden bir

rahmet melei yaratlr. Tövbe’ sözüyle gösterilen kalpteki anlamdan

da bir rahmet melei yaratr. Allah ondan bir hilati daha önce kötü

sözden yaratt (intikam) meleine giydirir ve onu kötülükten yaratt

melek ile (kulun) arama yerletirir. Bu kulun ‘Allah’a döndüm’ sözü-

dür. Tövbe genel ise, Allah tcaia o kul adna kötü sözlerinden yaratlm

melee bir elbise giydirir. Allah ona merhamet elbisesi giydirir ve onun

tövbe lafzndan yaratlm melee elik etmesini salar. Çünkü kul ‘seni

memnun etmeyen her iten sana döndüm’ dediinde, bu iyilikten kötü-

lüün toplam olan bütün bir iyilik gerçekleir. Allah ise, bu sözden

kendisinden meydana gelmi kötülük sözlerinin saysnca pek çok melek

yaratr. nsana teklie delalet eden bir söz verildii gibi ikiye veya çok-

lua delalet eden söz de verilmitir. ‘Hep’ sözü, çokluu gösterir. ‘Her

eyden (piman olarak) Allah’a tövbe ettim’ sözü, ‘undan Allah’a dön-

düm, bundan Allah’a döndüm, undan döndüm, undan döndüm vs.’

demektir. Nitekim Zeydûn (çoul) dersin ve bundan Zeyd, Zeyd,

Zeyd’i kast edersin. Üç çoulun en azdr ve saysal olarak sonsuza dek

gider. Ayn ey, cem-i kesir olan Zeyûd kelimesinde de geçerlidir. Bu

nedenle Allah çokluk kelimesinden kelimenin içerdii sayda melekler

yaratr.

‘Kötülük kelimesinden yaratlm meleklerin üzerine iyilik elbiseleri

giydirilir ve bu tövbekar hakknda rahmet meleklerine dönerler ve ken-

dileriyle bu kötülükten tövbe etme kelimesinden yaratlm meleklerin

arama girerler’ dedik. Çünkü keif, bu bilgiyi verir ve bu snf hakknda

indirilen vahiy de bilgiyi dorular. Allah teala öyle buyurur: ‘Allah on-

larn kötülüklerini iyiliklere çevirir.’
247 Bu, kötülüün kendisindeki iyilik-

tir ve zikrettiimizdir.
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Mekke’de ricalden (adamlar) birisi olan Msrl Abdülkerim el-

Vahi, be yüz doksan dokuz senesinde bana öyle demiti: ‘Msr'a

gitmek üzere Cidde’den gemiye binmitik. Gece olmu, denizin ortas-

na gelmitik. Gemidekiler uyumutu. Topluluktan biri ihtiyacn gi-

dermek üzere ayaa kalkt, aya kayd ve denize dütü, dalgalara kapl-

d, kaptan sustu ve konumad. Sakin bir rüzgar vard ve geminin kap-

tan henüz iin farknda deil iken adam su üstünde çkageldi ve gemiye

girdi. Büyük bir ku kendisine elik ediyordu. Gemiye geldiinde, ku
uçtu ve köyün yaknndaki bir direin üzerine kondu. Sonra onun ga-

gasn adamn kulana doru uzattn gördü, konuur gibi yapt ve

tekrar uçtu. Kaptan kendisine bir ey söylemedi. Gündüzün bir vakit

kaptan adam ald ve ikramda bulunarak kendisinden dua istedi. Adam

öyle karlk verdi: ‘Ben dua istenilen o topluluktan deilim.’ Bunun

üzerine,
£dün bana gelenleri gördük’ dediinde, adam öyle dedi:

‘Kardeim! zannettiin gibi deil. Denize düüp dalgalara kapld-

mda, öleceimden emindim. Sizden yardm istememin de ie yara-

mayacan anladm ve Allah’n takdirine teslim olarak öyle dedim: ‘Bu

Aziz ve Kadir’in takdiridir Baktm ki, bir ku beni tutmu ve dalgala-

rn arasndan kaldrm, gördüünüz üzere gemiye gelinceye kadar dal-

galarn üzerinde tuttu. Ben de Allah’n fiili karsnda hayrete düerek

kua bakyor ve u sözleri söylüyordum: ‘Bu ne haldir! Allah’n benim

kurtuluuma ve yaamama vesile yapt bu ku da nedir böyle?’ Ku
yukardan gagasyla kulama uzanarak, bana öyle dedi: ‘Ben senin, ‘bu

Ari? ve Kadir’in takdiridir
’2,19 sözünüm ve bu adla isimlendirildim.’ Öy-

leyse söz konusu kuun ad, ‘bu Aziz ve Kadir’in takdiridir
’250 eklindedir.

te bu, daha önce de iaret ettiimiz gibi, Allah’n kelimelerden melek-

ler yaratm olmasyla ilgilidir. Bu kelimeler, onlarn isimleridir ve bu

isimlerle ayrr, -her ne olursa olsun- onlarla .çarlrlar. Pek çok bilgi

ve haklarnda konumann sözü uzataca tecelliler bu menzille ilgilidir.

Bu kadar açklama yeterlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ula-

trr.’
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K YÜZ SEKSEN SEKZNC BÖLÜM
Musevî Mertebeden, lk Tilavet Menzilinin Bilinmesi

Beer için besmele neyse, lah için öyledir ‘ol’

Rab ismindendir besmele, ruhun ve suretin rabbi

Yaratma, emir ve var etme ; hepsi

O’na ait, akl ve ta arasnda yok bir fark

Rabbiyle zengin olan yüce zahit gibi

Mücevher ile çamuru ayrt etmez zahit

Nezihliinde yûcelmi arif ise

Göz ile basar ayrt eder

Çünkü tahkike dönmek bir mizaçtr

Surelerde ve alemlerde menzilleri görür

Allah’n kuluna ilk emri, cem’dir (topldma). Cem, edep demektir

ve me’debe kelimesinden türetilmitir. Bu ise, yemek üzere toplanmak

demektir. Edep de bütün iyilikleri toplamak demektir. Hz. Peygamber

öyle buyurdu: ‘Beni Allah edeplendirdi.’ Yani bütün iyilikleri bende

toplad. Çünkü ardndan öyle buyurmutur: ‘Ne güzel edeplendirdi.’

Yani beni bütün iyiliklerin yeri yapt. nsana öyle denilmitir: ‘yilikleri

bir araya getir.’ Çünkü Allah dünyada kulunu çalan ve derleyen olarak

yaratmtr. Allah kendisi adna betimledii her eyi onun adna devi-

rir: nsan da onu toplar. Allah onu ancak toplamak için yaratmtr. Al-

lah’n kendisine toplamasn ve derlemesini emrettii eyleri toplarsa,

mudu olur. Allah kendisine derledii her eyi ihsan etmitir ve kendisi-

ne nimette bulunmutur. Böylelikle onun ücreti, toplad eyin kendi-

sidir. Bununla birlikte Allah, onu emanet, adalet, zalim ve hain olma-

mak özelliiyle över. Kötü bir kul ise, emanete hyanet eder ve onu ehli

olmayana verir, kendisine emredilen eyleri toplamak yerine yasaklan-

m olan eyleri toplar. Bunlar, kendisine katmas yasaklanm eylerdir

ve toplamas emredilmi eyleri bnakn. Böyle bir kul efendisine döner,

muhasebe divanna oturur ve divan ehli de kendisine hesaba çekmek
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üzere oturur. Hesaba çekilirken kendi hesab ve bakasnn hesab esna-

snda büyük bir korku hisseder. Görür ki, kendileri için belirlenmi ey-

leri toplayan (emanete hyanet etmemi) güvenilir kimseler, mutlu ol-

mu ve güvendedirler. Bunun üzerine tasas ve hüznü artar. Bir ksm,

bir efaatçinin efaat etmesi nedeniyle, balanr ve serbest braklr. Bir

ksmnn efaatçisi olmaz ve kendisine azap edilir, ve sknt çeker. Kim

yaratlma nedenini bilir ve ona göre çalrsa, devirirken içinden bir

tehlike ve endie üzerinde olsa bile, sürekli rahata erer.

Hal böyleyken, insann dünya hayatnda toplad en güzel ey, Al-

lah hakkmdaki bilgi ve isimleriyle ahlaklanmak, kulluunun gerektirdii

snrda durmak, efendisinin hakkn yerine getirmektir. Efendisinin

hakk, emirlerine balanmaktr. Böyle bir iin ilahi isimlerden menzili,

er-Rab’dr. Allah kitabnn pek çok yerinde bu ismi azamet, cömerdik

ve yükseklik özdliyle nitelemi, hükmü ve otoritesi altndaki hususlar

zikretmitir. Allah bu menzilde
c
be’ harfine büyük bir otorite vermitir.

Çünkü onu Allah ile kulu arasnda vasta yapmtr. Allah reala kuluna

öyle der :

£
En yüce Rabbinin ismini tespih et.'

2S Burada kula bu ismin ten-

zihini emretmitir. Kul ise tespih ettiimiz hal diliyle kendisine söyleye-

ceini söylemitir. Allah teala, ‘Yüce Rabbinin ismini tespih et
’252 buyurur.

O’nu ancak kendi isimleriyle tenzih edebilirsin, yaratklarndan herhan-

gi birinin adyla deil! O’nun isimlerini ancak kendisinden öreniriz.

Bununla birlikte bu konu üzerinde ekilci bilginler arasnda görü ayr-

l vardr. Allah’n isimleri kendisinden öreniliyor ve ancak isimleriyle

tenzih ediliyorsa, kul, adeta kendisini överken Hakkn yerini almtr.

Baka bir ifadeyle kul, kendi aklndan ortaya koyduu anlayla deil.

Hakkn kendisini övdüü niteliklerle O’nu övmütür. Kendisini över-

ken ve bilirken Hakkn vekili olmaktan daha üstün bir eref olabilir mi?

Kulu bu makamda kendine halife yapan Haktr. simleriyle Hakk öven

(kul) Hakkn kendisini yerletirmi olduu bu menzilin farknda olsay-

d, hiç kukusuz bulunduu durumun sevinciyle kendi varlndan ge-

çerdi. Sonra kul bu övgüyü yaparken Hakk ya tenzih isimleriyle över

veya fiil isimleriyle över. Keif bilgisiyle önce gelen, tenzih isimleriyle

balamaktr. Akla göre ise, fiil isimleriyle balanr. Böyle bir durumda,

(fiillerin sonuçlar anlamnda) mefulleri görmek gerekir. Gördüüm ille

meful (edilgen), kendime en yakn olan nefsimdir (ben). Hakk kendim

vastamla ve bendeki fiiliyle överim. Kendimden bakasna geçmek is-
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tcdiimde, baka bir var olan örenirim. Allah onu bende meydana ge-

tirmi ve bundan dolay kendisini övmemi istemitir. Dünya ve

ahirette, sonsuza kadar böyle sürer ve ancak böyle olabilir. Kendi d-

mdaki yaratklar görmekten üzerimde kalan eye bakarm. Bu menzil

‘senin övgünü ben yerine getiremem, sen kendini övdüün gibisin’ ifa-

desini içerir. Bu tamamlama nedeniyle Ebu Bekir es-Sddîk (ra.) öyle

demitir: ‘draki idrakten acizlik bir idraktir.’

(Fiillerin sonuçlar olarak) kendimi ve yaratklar tamamladktan

sonra, bu kez tenzih isimleriyle O’nu övmeye balarm. Gerçi kendim-

den ayrlmam mümkün deildir. Baka bir ifadeyle var olanlardan ayr-

larak, var olanlar müahedeye ulamak imkanszdr. Dolaysyla tenzih

isimlerine ulamak da imkanszdr. Sradan insanlardan veya Allah’ bil-

diini iddia eden kimselerden müahede yoluyla tenzih veya -kendinden

ayr olarak, bakalaryla ilgileri yönünden- fiil isimleriyle Hakk öven bi-

rini görürsen, onun kendini bilmediini, müahede etmediini ve Hak-

kn kendisindeki fiillerinin farknda olmadn anlamalsn. Kendisine

en yakn olan kendinden habersiz kalan, gerçekte bakasm görmekten

daha da habersiz ve kördür. Allah teala öyle buyurur: ‘Kim bu dünyada

kör ise ...
>2S3 Kastedilen dünyadr. Buray (daha yakn anlamnda ) ‘dün-

ya’ diye isimlendirmitir, çünkü o
;
bize ahiretten daha yakndr. Allah

teala öyle buyurur: ‘Hatrlayn hi, siz (vadinin) yakn kenarmdaydmz ’154

Burada yakn kasteder.
‘
Onlar da uzak kenarnda.

.

.’
2SS Uzak olan kast

eder, ‘...o ahirette de kördür üstelik iyice yolunu armtr .

5256

Bilmelisin ki, sen de Allah’n isimleri arasnda, hatta isim bakmn-

dan onlarn en kamilisin. Bir eyhe -ki Ebu Yezid Bestamî’dir- insanlar

Allah’n en büyük ismi (ism-i a’zam) hangisidir diye sormu, o da ‘siz

en küçüünü söyleyin, ben size en büyüünü söyleyeyim’ demitir. Al-

lah’n bütün isimleri büyüktür! Öyleyse dürüst ol ve Allah'n isimlerin-

den dilediin ismini al! eyh Ebu Ahmed Seyyid Bûn ile Mürsiye’de

karlatm. Birisi kendisine Allah’n en büyük ismini soruyordu. Bunun

üzerine, kendisine bir ta atarak, ‘sen Allah'n en büyük ismisin’ diye

iaret etmitir. Çünkü isimler delalet üzere konulmutur ve bazen on-

larda ortaklk gerçekleir. Sen ise, Allah’a en büyük ve en açk delilsin.

Sen kendinde O’nu tespih edebilirsin. öyle diyebilirsin: Bütün var

olanlar öyle deil mi? öyle deriz: Haklsn! Fakat insan bütün var

olanlara göre Allah’a daha açk ve daha büyük bir delildir. Allah insan
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kendi suretine göre ve iki eliyle yaratm, böyle bir eyi dier varlklarda

yapmamtr. öyle diyebilirsin: Allah kendisini büyüklük ile nitelemi-

tir. öyle deriz: Allah seni de büyüklük (azamet) özelliiyle nitelemi ve

büyüklüe tevik ederek öyle demitir: ‘Kim Allah’n iarlarm (hüküm-

lerini) tazm ederse (yüceltirse), bu kalplerin takvasndandr

’

1S7 Sen Al-

lah’n en büyük iarlarndan birisin. Öyleyse bu, u ayeti de içerir:
‘
Yüce

Rabbinn ismini tespih et.
,2SS Yani varlnla ve kendi zatna bakarak, O’nu

tenzih etmelisin. Böylelikle sende gizledii göz aydnl srr görürsün.

Sen O’nun ism-i a’zamsm (en yüce isim). Hakkn suretine göre yara-

tlm olman nedeniyle, senin ile Hak arasnda iliki gerçeklemitir. Al-

lah teala öyle buyurur: ‘Onlar sever, onlar da Allah’ sever.’
259 Sevgi se-

ven ile sevilen arasndaki bir iliki ve alakadr. Allah bu sevgiyi mümin

kullarna yerletirmitir. Benzerin benzeri sevdii açk! O,
‘
O’nun benze-

ri bir ey yoktur’
260 ayetinde belirtildii üzere, benzeri bulunmayan in-

san- kamildir. Suretten (es-sure) belirlilik taks (el) sana aittir. Çünkü

bakan, hangi dirsein ‘lam’ ve hangisinin ‘elif olduunu kartrabilir.

Bunun nedeni ‘la’ harfindeki benzerliktir. Harflerden birisi ötekine

girmitir. Bu nedenle ‘lam-elif kendisi ‘eliP ve ‘lam’dan bileik bir harf

olmasna ramen, harflerden birisi olmutur. Lam-elif, bilgide mevcut

ve ekilde birbirinden ayrlmayan iki harften bileiktir. Bu nedenle fiille-

rimiz hakknda bir belirsizlik ortaya çkmtr: Bize mi, yoksa Hakkam
aittirler? Bu konuda güvenilebilecek kesin bir delil getirmek, mümkün
deildir. Elif birincilik mertebesinin sahibi olduu gibi ayn zamanda

bir says ona aittir. Lam ise, ikinci mertebededir ve onlu basamaklarn

ilkidir. Üç ise, ilk tek saydr. Böylelikle ahad ile (üçün birlii anlamn-

daki) ferd arasnda birlik yönünden benzerlik gerçeklemitir. Hak mut-

lak birlikte birinci olan iken, insan- kamil ferdiyette ilktir. Bunu bilme-

lisin! Bu nedenle insann yaratlndan söz edilirken ‘alaka’dan yaratl-

m olduu zikredilmitir. ‘Alaka’, insann yaratl aamalarndan üçün-

cüsüne karlk gelir ki o da say mertebelerinde ‘lam’ yönünden kendi-

sine uygun ferdiyette bulunur. Allah teala öyle buyurmutur: ‘nsan

çamurdan (süzülüp çkarlm) bir özden yarattk.’
261 Bu, ilk yaratmadr.

‘Sonra onu yerleik bir yerde nutfe haline getirdik.’
262 kinci merhale. ‘

Sonra

nutfeyi alaka (alanm yumurta) yaptk™ Bu ise, üçüncü mertebedir ve

çokluun ait olduu ferdiyet mertebesidir. nsan ise ilahi suret ve bü-

yük alemin sureti nedeniyle çokluun yeridir. Bu nedenle insann varl-
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, Hak ile büyük alemin arasnda gerçekkmi, insann dndaki bütün

türeyenlerin varl ise, ondan farkllamtr. Bu farkllk, insann dn-
daki bütün varlklarn alemden meydana gelmi olmasndan kaynakla-

nr. Öyleyse hepsi, tpk Meryemolu sa gibi, baba olmakszn anneden

var olan kimseye benzer.

Bu konuya dikkatini çektik, çünkü bütün türeyenler, Allah ile alem

arasnda var oldu. Durum böyle olmasayd, ‘Âdem’i kendi suretine göre

yaratt’ ifadesinin anlam kalmazd. Suret -baz arkadalarmzn, hatta

pirlerimizin bir ksmnn iddia ettii gibi- zat ve yedi nitelikten ibaret

bir ey deildir. Böyle bir düünce doru deildir. Çünkü hayvann da

bir zat ve nitelikleri olduu açktr. Hayvan canldr, bilendir, irade

edendir, güç yetirendir, konuandr, duyandr, görendir! Böyle bir du-

rumda insann (ilahi) surete tahsisi anlamsz hale gelir, böyle bir ifade

insan terif için zikredilmi olurdu. Öyleyse geride tekk kalmtr. O
da, suretin zikrettiklerinden baka bir ey olmasdr. Hayvann bilgi sa-

hibi olmasn kabul etmezsen, duyuya kar direnmi olursun. Hayvan

bilgi üzere yaratlmtr ve ona vahyedilir. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Rabbin arya \ahyetmitir.’
16* Hayvanlarn konumas hakknda tartma-

ya girersen, öyle deriz: Hayvann konumas, kendi mizacna layk

tarzda gerçekleir. Keif sahibi ise, hayvan karsnda böyle bir açkla-

maya muhtaç deildir, çünkü o da, bizim gördüümüzü görür ve bildi-

imizi bilir. öyle diyebilirsin: Bu sözümüz gerçektir. öyle deriz:

Kendin için kabul ettiin konuma derken, sesleri ve bileik harfleri kast

ediyor olabilirsin. Allah’n kelam sana göre -farkl olarak- ses ve kelam-

la gerçeklemez. Ear mezhebinden isen, bunu kabul edersin. Mutezile

mezhebinden isen, konuma onu yaratana aittir. Sana göre kelam nefsin

konumasndan ibaret ise, o, hayvanda da bulunur. Söz gelii krlang-

cn yemek için çkard ses baka, cinsel iliki için çkard ses baka-

dr. Krlangç, sesiyle içindeki konumasn dile getirir. öyle diyebilir-

sin. Üstat Ebu shak sferayinî’ye göre, iç konumas geçmi zamandr

ve geçmi irade edilemez. Nefisteki bu konuma irade deildir.’ öyle

deriz: Bu, geçmi hakkndaki bilgidir ve i belirsizlemitir. Onlarn iç

konumas hakknda daha açk bir delilleri yoktur. Bu delil ise, gördü-

ün gibi, tartmaya açktr. Buradan u sonuç çkar: Hz. Peygamber’in

‘suretine göre’ derken kast ettii, arkadalarmzn zat ve nitelikleri der-

ken kast ettii deildir. Bütün cemaat, bu görütedir. Bu hâzineyi ara-
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tr ki, Allah sana onu açsn! Nitekim Allah ayn hâzineyi,
‘

ruhu (vahyi)

kendi emrinden diledii kullarna indirir
,2bS ayetinde belirttii gibi baka

kullarna açmtr.

Bu menzille ilgili ilimlerden birisi de, Allah’n ilk akl’ yaratmas-

dr. Allah onu yaratm ve kendisine baka varlklara kar üstün olma-

sn salayan bilgiler vermitir. ILk akl ömeksiz yaratlan -nitekim nefs

de (akldan) sudur yoluyla çkan ilk eydir- ilk ey olmasna ramen, Al-

lah onun surete göre yaratldn belirtmemitir. nsan- kamili yaratt-

nda ise, ona ilk akl mertebesini vermi, ona surede ilgili hakikatten

akün bilmediklerini öretmitir. Bu bilgi, Hak yönünden insana ait özel

yöndür. Bu özel yön vastasyla bütün yatklara ilave (bir üstünlük) ka-

zanm, bu sayede alemdeki maksat haline gelmitir. Herhangi bir var-

ln sureti insan vastasyla ortaya çkar ki, ilk akl da büyüklüüne

ramen suretin bir parçasdr. nsann dndaki bütün varlklar, bu k-

smda yer alr. Bu nedenle yaratklardan hiçbiri, insann varlnda ta-

knlk yapp ve haddi aarak rablik iddiasmda bulunmas gibi, taknlk

yapmamtr. Günahkarlarn en büyüü blis bile öyle demiti: ‘AI-

lah’tan korkarmn66 âlemlerin Rabbi Allah’tan! Bu sözü blis, inançsz

olmas için kendisine vesvese verip insan küfre dütüünde söylemi,

hiçbir zaman rablik iddiasnda bulunmamtr. Kendisi adna böyle

yüksek bir konumu gerektiren ‘ilahi suret üzerinde’ yaratlp bu duru-

mun kulluundan çkartmad kimseye ne mutlu! te bu, Allah’n ko-

rumasdr. Allah, bu dönemde bize ondan bol pay ihsan etmitir. Kalan

ömrümüzde de, bu hal üzere ölünceye kadar benim, kardelerim ve se-

venlerimiz hakknda bu hali ihsanyla koruyacak olan yine Allah’tr.

O’ndan baka Rab yoktur.

Bu menzilden kadrini bilmeyerek haddini aan ve suret nedeniyle

Hakkn kendisinden yaratlyla ilgili iradesinden 'ki bunu eriatnda

Hak bildirmitir- habersiz kalann cezas örenilir. Allah teala öyle bu-

yurmutur: ‘

Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm.
’“7

Bil-

melisin ki, yaknlk ilmi de, bu menzildedir. Onu örenen ve müahede

eden kimse. Hakka yaklamasn salayan ibadeder hakknda kesin 'bir

açklk kazanr. Bu husus, dikkat çektiimiz meseledir. Bu menzilin

içerdii hususlardan birisi de, takdir ile var etmeyi birletirmenin ilmi-

dir. Bu bilgiyi baka bir menzilde ayrntl bulamazsn ve ikisinin ara-

snda vasta yoktur. Çünkü takdir, gerçekte zaman aleminde yaratma-
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dan önce gelir. Bu nedenle öyle denilmitir: ‘Baz insanlar yaratr, son-

ra biçer.’ Bilmelisin ki, hüve’den baka ezelde kendisiyle ebedi olacak

eylerin takdir edildii baka bir ey yoktur. Hüve ise, kendisini kemali

üzere görmek istemitir. Ardndan O’nun hakknda hüve’nin hükmü

ortadan kalkar. Bunun üzerine a’yan- sabite’ye bakm, insan- kamil’in

hakikatinden baka bu benlik mertebesini verebilecek birini bulamam-

tr. Onu kendisi için takdir etti ve karsna yerletirdi. nsan- kamil’in

hakikati, bir hakikat dnda, ilahi mertebedeki bütün hakikatlere uygun

geldi. Bu hakikat, hüve’nin kendisi nedeniyle, varldr. Böylelikle onu

kendisi nedeniyle var etmi, iki suret her bakmdan örtümütür. Bu

hakikatin deeri, insann varlndan önce yaratlm her eyden üstün-

dür. nsandan önce yaratlm olanlar, akl, nefs, heba, cisim, felek, un-

sur, türeyenler gibi eylerdir. Bunlardan hiçbirisi kemal mertebesini ve-

rememi, bir tek insan- kamil bunu verebilmitir. Allah onu insan diye

isimlendirmitir, çünkü insan, kemal mertebesiyle ünsiyet etmi, gör-

düü eyle ünsiyeti gerçeklemi, -ümran kalbnda- onu ‘insan’ diye

isimlendirmitir. (Üns kökünden türetilen) bu kelimede ‘-an’ eki, Arap-

ça’da fazlalk bildirir. öyle sorabilirsin: Ümran kelimesi gayr-

munsarif iken insan neden deildir? öyle deriz: Ümran kelimesinde iki

illet vardr ki munsarifolmasn engeller. Bu iki illet, ilave olan ve belir-

lilik bildiren takdr, özel isim belirliliini kast ediyorum. nsan ise öyle

deildir. Çünkü onda tek bir illet vardr ve o da ilavedir. nsan lafz in-

san için özel isim deildir. Belirlilik kazanmas, Âdem diye isimlendi-

rilmesiyle gerçekleir. Âdem diye isimlendirildiinde ise, belirlilik kaza-

nr ve vezin nedeniyle de munsarif olmaz. O ise, ancak kendisini irab

almaktan engelleyen bir nedenin nedenlisi olan isimle isimlendirilmitir.

Bunun amac, ilahi surette bulunurken de ezilmi, muhtaç ve zelil bir

kul olduunu bildirmektir. Çünkü ilahi suret insana mertebelerde tasar-

ruf imkan verir. Zaten bu nedenle insan diye isimlendirilmi, mansup

ve kesreli olmunr. simler içinde baka bir mertebe yoktur. Öyleyse o,

sureti bakmndan insandr ve bu suret yönünden bütün mertebelerde

tasarruf eder. Yaratcsnn ihatas altnda bulunmas nedeniyle de, ta-

sarrufu engellenmitir. Allah diledii süre onu baki klar, dilerse yok

eder. Öyleyse insan, suret sayesinde halifelii elde etmi, tasarruf ve in-

sanlk adm kazanmtr, insanl yönünden onun ünsiyet edilen bir

varlk olduu sabittir. Halifelik yünüyle ise muhtaç bir kul olduu ve
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halife atayann gücüne sahip olmad açktr. Halifelik, etekleriyle bir-

likte, üzerine giydirilmi bir elbisedir. Allah dilediinde bu elbiseyi çe-

kip alr ve bakasna giydirir. Nitekim bu durum vakidir. Bu nedenle

Allah öyle buyurmutur: 'Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur.’
26* Yer-

yüzü, eilme yendir, çünkü eilme yüce mertebeye yaramaz. Bu ne-

denle Allah inam vekili olarak yeryüzüne yerletirmitir ki, kul olduu

örenilsin.

nsan suret üzerinde yaratlm olmakla birlikte, gökte halife yapl-

sayd, yükseldii içinde kulluunu göremezdi. Bunun nedeni, sureti,

mekan ve mertebesidir. Belki de bu nedenle taknlk yapacak ve kendi-

siyle ünsiyet edemeyecekti. Bu nedenle kim büyüklüe kar koyarsa,

beli krlr. Allah teala öyle buyurur: ‘Büyüklük örtüm, azamet

izarmdr. Kim bu ikisinden birisi hakknda benimle didiirse, onu yok

ederim.’ Öyleyse kul hakkn büyüklüü içinde küçük olandr. Çünkü bu

ilahi büyüklük kendisine küçüklük giydirmitir. Kul, Hakkn azameti

içinde deersiz olandr. Çünkü bu ilahi azamet kendisine hakirlii giy-

dirmitir. Öyleyse küçüklük kulun örtüsüdür ve hakirlik onun izandr.

nsanlardan bu konuda kendisiyle ‘didien’, yani bu özellikte ortak ol-

mak isteyen kimse yok edilmez, korunur ve mahrum olmaz merhamet

görür. Zaten insan bunun için yaratlmtr.

Ey insan, bir düün! Allah seni niçin insan diye isimlendirdi? Bir

düün! Niçin halife dedi sana? Düün! ilk zuhur eden surette seni niçin

Âdem diye isimlendirdi? Düün! Bu isimlerin hakikatlerinin verisini

ama ve kendinden habersiz kalma ki, kurtulanlardan olabilesin! Bu ne-

denle kamil halifelik munsarif isimle mühürlenmitir. O isim, Muham-
A

med’dir (sav). Bunun nedeni, Adem (isminin) tasarruftan men edilme-

siyle ortaya çkan durumun telafi edilmesidir. Çünkü kendisinde bulu-

nan bir illet nedeniyle men edilmitir, Âdem bu türdeki ilk kiidir. n-

san gayr- munsarif bir isimle masum kalr ki, onun bask altnda ezil-

mi olduu örenilsin. Isan ancak kendisine belirlenmi alanda tasar-

ruf edebilir. Bundan sonra bir gruba sarf özellii verilmitir. Bunlarn

arasnda Nuh, it, uayb, Salih, Mhammed, Hud, Lut ve bakalarn

sayabiliriz. Çiinkii birinciyle gerçeklemesi mümkün bir endieden emin

olunmutur. Sonra bu halifeler, munsarif olmayan baka isimler alm-

tr. Bu isimlere örnek olarak dris, brahim, smail, shak, Yakub, Sü-

leyman, Davud gibi isimleri verebiliriz. Bu durum ise, insana bir uyar-
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dr. nsan Allah yolunu tutup sebepleri atktan ve Allah’a itimat ettik-

ten sonra, tekrar sebeplere dönebilir ve onlara bel balayabilir. Bunun

nedeni, Allah’n sebepleri ortaya koymu ve ileri bunlara dayandrm

olmasdr. Sebepleri kabul ederken bile onun hali, Allah’a itimattr.

Doann alkanl ise, ülfettir ve sahibini -daha önce de söylediimiz

gibi- alk olunan eylere yöneltir. Çünkü insan, alk olduu eyle ün-

siyet eder. Belki de sebebe balanmak, içine iler ve Allah’a itimad za-

yflar. Bu durumda bazen sebepleri kesmekle, nefsini korkutur. Nitekim

Allah bazen yaratklarn isimleriyle böyle yapar. Onlar tasarrufu gerek-

tiren bir isimle çarrken bazen ondan alkoyan isimle çarr. Bunun

amac, tehlikeli eylere dümesinler diye, onlara öretmektir. Allah teala

öyle buyurur: ‘nsana bilmediini öretti.’169 Bu nedenle tasarruftan al-

koyan bu isimler baz halifelerde bulunmutur.

Tasarruf (veya irabta munsarif olanlar) verilenlere gelirsek, onlar

iki ksma ayrlr: Bir ksmna zahirde ve manada verilmitir ki kamil ta-

sarruf budur. Bu ksma örnek olarak, Muhammcd, Salih, uayb ve bu

halifelerden herhangi birisine ait bütün munsarif isimleri verebiliriz.

Dier ksma ise, zahirde deil, manada verilmitir. Dolaysyla onun

kendisini tasarruftan (ve sarftan) alkoyacak bir nedeni yoktur. Onun

sonu ise, illet harfidir. Bu harf kendisini zahirde tasarruftan al koymu
ve böylelikle de maksur olmutur. Böyle isimler, maksur (eksilmi) isim

diye isimlendirilmitir. Örnek olarak Musa, sa, Yahya isimlerini verebi-

liriz. Böylelikle zahirde deil, anlamda maksur olmulardr. Bu tarz

isimler, maksur isim diye isimlendirilmitir, yani zahirde tasarruf etme

derecesinden eksik kalm ve engellenmitir. ‘Çadrlar içinde (tahsis edil-

mi) huriler vardr
’370 ayetinde geçen ‘muksiraf kelimesi de bu anlamda-

dr. Onlardan maksur olan ancak korunmak üzere maksur olmutur.

Böylelikle bu gibi kimseler isimlerden munsarif olmayanlar inayetle ko-

runduklar gibi korunmulardr.

Allah teala onlar kendilerinden perdelememek irade etmitir. Bu-

nun nedeni, bu yaratln gerektirdii hastalklarn varldr. Çünkü

kemalin hükmüne ancak ilahi inayet ile güç getirilir. Allah’n onlara

inayetinin bir yönü de, eksik isimlerin hükümlerini onlarda uygulamak-

tr. Onlar da eksiklik mertebesinde olduklarn örenilirler. Bu ise, ilahi

kemalden onlarn kemalidir. Allah teala öyle buyurur: ‘O kimse ki, do-

ruluk getiren ve onu dorulayan .’171 Kast edilen Hz. Muhammed’dir. Bu-
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rada Hz. Muhammed ‘o kimse ki doruyu getirdi’ diye belirsiz getiril-

mitir. ‘O kimse ki (ellezi)’ ise, naks isimlerdendir. Hakka yakn kul ek-

sikliinin ortaya çkmasyla ac duyar ve yoklua katlmak ve aslna

dönmekten dolay korkar. Bu nedenle Hak lütuf vc keremiyle ona ünsi-

yet vermi, kendisini naks isimlerle isimlendirerek öyle buyurmutur;
c0 ki, sizi yaratandr.’

172 Baka bir ayette öyle buyurdu: ‘Allah gökten in-

dirdi.”
73 Kuran’da Allah’m naks isimlerinden çok yoktur ve bu durum,

halifeler adna bir güvencedir. Çünkü onlar, Hakkn eksiklik mertebesi-

nin olmad ve bunu kabul etmeyeceinden emindirler. Bununla bir-

likte eksik isimler O’nun adna kullanlmtr. simler özü gerei isim-

lendirilende etki etmi olsalard, Allah’a etki ederlerdi. Halbuki isimler,

Allah’ta etkin deillerdir. Bu nedenle de isimlerin bizim hakkmzda

yokluk etkisi meydana getirmemelerini ümit ederiz. Fakat bizim kema-

limiz, acizlik ve yoksulluumuzla birlikte, isimlerin bizde herhangi bir

ekilde tesir etmeyilerindedir.

Bu menzilde ele aldmz bölüm genitir. Vaktimiz, baz hususlan

anlatmak için yeterli deildir ve bu kadar açklama yeterli olsun. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

Fütûhât- Mekkiyye’den On dokuzuncu sifr sona erdi. Hamd
alemlerin rabbi Allah’a aittir.
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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

K YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU BÖLÜM
Musevî Mertebeden Kendisinden Önce Bilginin

Bulunmad Ümmî Bilginin Menzilinin Bilinmesi

Allah’ bilmek süsleme ve güzelletirme

Fikir bilgisi ise benzetme ve saptrma

Fikirle bilmek özet bilgi ve kartrma

Allah ile bilmek ise tahkik ve tafsil gerektirir

Fikir ile bilmek, sah bildirme

AUah ile bilmek bakalatrmak ve deitirmek

Süslü sözler seni aldatmasn

Çünkü onlarn medlulü bilgisizlik ve neden bulma

Filozofîlah' reddetme derdinde

Sebebinin verisiyle, ki ilevsiz yapmak demek o

Eari çoalm hakikat kabul eder

O da bir bilgi, fakat benzetmeyaplm

Bize göre ümmîlik, Kuran’» veya nebevi haberleri ezber (bilmekle)

çelimez. Ümmî, içindeki anlamlan ve srlar ortaya çkarmak için teo-

rik inceleme gücünü ve akln hükmünü kullanmayan kimse demek iken

ayn zamanda ilahi konular örenmede akl delilinin verilerini kullan-

mayan veya er’î hükümlerde fkh delillerin, kyaslarn ve neden tespit-

lerinin müçtehitlere salad verileri kullanmayandr. Kalp, akl ve eri-

at kaynakl teorik inceleme verilerinin bilgisinden kurtulduunda, üm-

mîdir ve -herhangi bir gecikme olmakszm-süratle ilahi feyzi kabul edici

hale gelir. Böyle bir kalp, her eyde ledünni bilgiden yararlanr. Bu bil-
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ginin deerini ise nebiler veya velilerden kendisini tadanlar bilebilir,

imann derecesi ve yaps bu sayede kemale erer. Bu bilgiyle fikirlerin

isabeti ve yanlglar örenilir. Hangi yönüyle düüncelere hastalk ve

saln izafe edildii bu sayede örenilir. Bütün bunlar, Allah’tandr.

Bununla birlikte batl hükmünü vermi olsa bile, varlktan batl bir ey
olmadn da örenir. Çünkü varla giren her ey, Allah’a ait bir hü-

kümle ve (ayn) hakikatten kaynaklanr, yoksa bakasna ait deildir. Bu

hakikat ve hükümde ise batl ve anlamszlk (abes) yoktur. Çünkü Al-

lah’tan bakasna ait fiil olmad gibi Allah’tan baka fail veya O’ndan

baka hüküm sahibi yoktur. Allah’tan baka hükmeden de yoktur. Bu

belirttiimiz hususlarda önceden bilgisi olan kimse, bu konuda önceden

bilgisi bulunmayan ümmînin elde etmi olduu ledünni- ilahi bilgiden

bir bilgi elde etmekten uzaktr. Çünkü akli ölçüler ve fakihlerin kullan-

d içtihat kaynakl zahiri kstaslar, genellikle zikrettiimiz hususu red-

dederler. Çünkü bu konunun büyük bölümü, akln yeteneinin üzerin-

dedir ve akl terazisi burada i görmez. Ayn zamanda müçtehirlerin

kulland terazinin de üzerindedir, fakat fkhn üzerinde deildir. Çün-

kü söz konusu bilgi, sahih fkhn ve sarih bilginin ta kendisidir.

Musa ve Hzr kssasnda zikrettiimiz hususta güçlü bir delil var-

dr. Böyle iken fakihin durumu nasl olabilir? âri’nin ve kefin Ilah’a

nispet ettii mekan ve benzeri hususlar, akln iddias ve müçtehidin

hükmüyle ortaya konulan akli delillere ve teorik kstaslara göre ne an-

lam ifade eder? Allah’n kuluna vermi olduu rahmet, kendisi ile teorik

bilgi ve içtihat hükmü arasna kendi yönünden engel komasdr. Ta ki

Allah, bu sayede kendisini ilahi fetihte ve kendi katndan olan bilgiyle

ödüllendirir. Allah teala kulu Hzr hakknda öyle der: ‘Kullarmzdan

bir kul.’274 Burada onu çoul zamirine izafe etmitir.
‘Ona katmzdan bir

bilgi verdik.’
27* Burada da çoul zamiri kullanmtr. ‘Ona örettik

7276
Yi-

ne çoul zamir kullanmtr. ‘Katmzdan 7177 Tekrar çoul zamir kulla-

nlmtr. ‘Bilgi.
,m Yani onun adna bu fetihte zâhir ve bâtn bilgiyi, sr

ve açklk bilgisini, hüküm ve hikmet bilgisini, akl ve (vahiyce konulan)

vaz’î bilgiyi, deliller ve kukular bilgisini bir araya getirmitir. Kendisi-

ne genel bilgi verilen ve bu bilgiyi kullanmas emredilen nebiler ve Al-

lah’n diledii kimseler, söz konusu kimseye tepki göstermi iken o bu

insanlarn getirdikleri bilgilerden herhangi birisi hakknda kendilerine

tepki göstermemitir. Hzr, baka türlü bir hüküm vermi olsa bile, o
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hükmün yerini ve nerede kullanacan bilir. Böylelikle Hzr, hükmün-

de göze olduu gibi dier güçlere de haklarn verir. Akla olduu gibi

dier manevi güçlere de haklarn verir. lahi nispetlere ve ilahi fethe de

hükümlerini verir. Bu sayede (Allah tarafndan öretilmi olan) bilgin,

bakalarndan fazla gelir. Bu fazlalk, basirettir. Kur’an- Kerim’de
£
Ben

ve bana uyanlar basiret üzere Allah’a çarmaktayz'179 ayetinde buna ia-

ret edilmitir. Bu ayet,
‘

ümmîlere kendilerinden bir peygamber gönderdimo

ayetinin tamamlanmasdr. Söz konusu kii, ümmî olmasna ramen,

basiret üzere Allah’a davet eden peygamberdir. Ümmîler ise kendisiyle

birlikte basiret üzere Allah’a davet eden kimselerdir. Öyleyse onlar, hü-

kümde kendisine tabi olanlardr, çünkü peygamber topluluun baka-

mdir. Müçtehit ve aklc ise hiçbir zaman verdii hükümde basiret sahi-

bi olamaz.

Müçtehit basirete sahip deildir, çünkü müçtehit bir gün dinî bir

olay hakknda hüküm verir, yarn baka bir delil görür ve bu delil dün

verdii hükümde yanldn kendisine gösterir. B11 kez verdii hüküm-

den vazgeçer ve yeni deliliyle hüküm verir. âri ise birinci hükmünü

geçerli sayd gibi ikinci hükmünü de geçerli sayar ve o esnadaki içti-

hadnda delilinin verisinden dönmesi yasaktr. Hâlbuki basirete sahip

olsayd, birinci inceleyiinde yanl hüküm vermezdi. Peygamberin ver-

dii hüküm ise öyle deildir. Çünkü peygamberin verdii birinci hü-

küm dorudur. Ardndan Allah o hükmü zddyla ortadan kaldrr ve

bu durum nesih diye isimlendirilir. Nesih nerede, hata nerede?

Öyleyse nesih basiret varken olabilirken hata basirede olamaz. Akl

sahibi de öyledir. Bu, akl sahiplerinden bir cemaatten gerçekleen ey-

dir. Onlar incelediklerinde ve inceleyilerinde delile hakkm verdiklerin-

de ve delilin yönünü örendiklerinde, bu delil kendilerine medlül

(deliHendirilen) hakknda bilgi verir. Sonra onlar baka bir vakit görür-

sün. Söz gelii Mutezile veya Eari veya Brahmî veya filozof gibi, baka

bir gruptan bir hasm baka bir hükümle karlarna çkar. Söz konusu

dununla ilgili delili kesin olduuna hükmettii deliliyle çeliir ve delilini

zedeler. Bu kez ona bakar ve birinci delilin yanl olduunu ve delilinin

unsurlarn tamadn görür. Görür ki delili, bu konuda ölçüyü ihlal

etmitir, bunun farknda deildir. Bu durumda basiret nerede kalmtr?

Akln zorunlu sayd eylerde niçin böyle bir ey gerçeklememitir?
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Öyleyse bu konu ehli için hükümde basiret, akllar için zorunlu hüküm-

ler gibidir. nsann ise ancak böyle bir bilgiyle ferahlamas gerekir.

Bu taifenin kendisini hakka’l-yakin örendikleri (tahakkuk) husus-

larn bir ksmn aktaran Ebu Hamid Gazzâlî’nin öyle dedii söylenir:

'Onlarn yollarna katlmak, kaynaklarndan almak, kendisinden yudum-

ladklar deryadan yudumlamaya karar verince, halvete girdim ve teorik

düüncemden ve fikrimden soyudandm. Kendimi zikre verdim. Bunun

sonucunda daha önce sahip olmadm bir bilgi benim adma meydana

geldi. Bununla sevindim ve öyle dedim: ‘Sûfler adna meydana gelen

ey benim adma da meydana geldi.’ Onun üzerinde düündüm. Me-

erse onda, daha önce sahip olduum fkhî bir güç varm. Anladm ki,

bu bilgi benim için henüz saflamamtr. Tekrar halvete döndüm ve

sûfilerin kulland yöntemi kullandm. Bu kez de daha önce bulduu-

mu daha açk ve daha bariz bir ekilde buldum. Sevindim, üzerinde dü-

ündüm. Onda yine benim sahip olduum fkh bir kuvvet vard ve be-

nim adma tam olarak saflamamt. Bunu defalarca tekrarladm. Hal

ayn haldi. Fikirden hareket eden teorik aklclardan bu kadarlk bilgiyle

ayrtm, fakat bu konuda sûflere katlm deildim. Anladm ki: Mahv

üzere yaz yazmak, mahv olmakszn yaz yazmak gibi deildir. Baknz!

Aaçlarn arasnda meyvesi çiçeini öncclcycnlcr vardr. Bu ksm, Al-

lah’a yoluna girdiklerinde fakih ve kelama gibi olan aklc bilginlere

benzer. Baz aaçlarda ise çiçek meyveden önce gelir. Bu ksm ise le-

dünni bilgisini zahir bilginin geçmemi olduu ümmînin örneidir. Bu

bilgi kendisine en kolay bir ekilde gelir. Bunun nedeni udur: Allah’tan

baka fail yoktur. Bu fakih ve kelama ise Allah hakknda hüküm ver-

mek üzere, ilahi mertebeye kendi kstaslaryla gelmilerdir. Hâlbuki on-

lar, Allah teala’nm kendilerine bu terazileri ancak Allah hakknda hü-

küm vermek için deil, Allah için hüküm vermek üzere verdiini bile-

memilerdir. Bu nedenle edepten mahrum kalmlardr. Edepten mah-

rum kalann cezas ise ledünni bilgiyi bilmemektir. Böyle birisi ise kendi

ii hakknda basiret sahibi deildir. Akl bol olsa bile, nasl isabet edece-

ini bilirdi. Bu balamda bir ksm ilahi mertebeye girmi ve terazisini

kapda brakmtr. Oradan çktnda ise bu teraziyle Allah için ölçmek

üzere alr. Böyle bir bilgin, teraziyle Allah’n huzuruna giren kimseden

hal bakmdan daha iyidir. Fakat onun kalbi, içinde kendisine dönmek

bulunursa, brakt teraziye baldr. Bu nedenle de düüncesinin tera-
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zisine bal olduu ölçüde, amaçlanan bilgiden mahrum kalr. Bunun

nedeni brakt teraziye dönük ilgisidir. Bu kiiden daha iyi hal sahibi

ise terazini kran kimsedir. Terazi ahap ise onu yakar. Eriyen eylerden

ise onu eritir veya soutur. Böylelikle terazi olma özelliini yitirir: Cev-

herinin geride kalmas, önemli deildir. Bunu yapmak güçtür ve kim-

senin böyle yaptm duymadk. Böyle bir eyim varsaym ise imkânsz

deildir. Allah teala baz kullarna bunu yapacak kadar güç vermitir.

Ebu Hamid krk gün boyunca yolunu arm bir halde kaldn
söylemitir. Bu tehlikelidir. Ümmînin hali ise böyle deildir. Çünkii

mümin Allah’n katma mümin olarak girer. Ebu Hamid’in zikrettii bu

hal ise sûflerin hali deildir. Böyle bir hal, eriat olmayp da ne oldu-

unu örenmek isteyen kimselerin halidir. Böyle biri aratrr, kendisine

sûfilerin yolu gösterilir. O da. Hakk Hakkn bildirmesiyle örenmek

üzere bu yola girer. Böyle birisinin idrak arac da temizdir. Ebu

Hamid’in (idrak) mahalli ise hayretle meguldü ve ilahi fethin kendisine

getirdii hususlar kabulde bu adam kadar güçlü deildi. Böyle durum-

daki birisine fetih takdir edilmise, fetih nasip edildii hususlarda kendi-

lerini yok ettii bu teraziler hakknda basiret sahibi olur. Buna arr.

Dar çktnda ise terazilerle birlikte çkar ve onlarla Allah hakknda

deil Allah için ölçer. Nitekim peygamberler de böyle yapmtr. Böyle

birisi, (kendi hükmüyle çelitii için) herhangi bir eyi reddetmeyecei

gibi herhangi bir eyi de terazinden baka bir yere koymaz. Böylelikle

yanlg ve kuku ortadan kalkar, ‘Kyamet günü adalet terazileri konu-

lur
”RI

ayetinin anlamn örenir. Allah teala, her bir terazi ile kendisi

için konulduu ey ölçülsün diye, onlar pek çok terazi yapmtr.

Kelamc akl ölçüsüyle akim gücünün dndaki bir eyi tartmaya

kalkarsa -ki bunlara örnek olarak ilahi nispetleri verebiliriz-, terazi onu

kabul etmez ve reddeder, onu inkâr ederek gerçein sadece onun tera-

zine girmi olan ey olduunu zanneder. Ebu Hanife’nin terazinin helal

sayd nebizin helalliini afii mezhebindeki fakih-müçtehit kendi deli-

liyle tartmak istediinde, afii’nin terazisi kendisini atar ve onu haram

sayarak öyle der: ‘Ebu Hanife hata etmi.’ Hâlbuki -söz gelii- afii

mezhebindeki müçtehidin snrlama yapmadan böyle bir ey söylemesi

caiz deildir. Her müçtehidin içtihadnn kendisüi götürdüü hükme

göre eriata ibadet ettii ve eriatn delilinin verisinden vazgeçmeyi

müçtehide yasaklad bilinir. (Delilinin verisinden vazgeçen) müçtehit.
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iine hakkn vermemi, genel anlamda eriat hükmünü içeren genel te-

razide hata etmi demektir. (B terazi) Bilginler arasnda herhangi bir

görü ayrl olmakszn, eriat bilginlerinin delillerin kaynaklar ve hü-

kümlerin ayrntlarnda dayandklar terazidir.

Kaynaklara gelirsek, kyas delil kabul edenleri bu görüe götüren

ey, kendileri için meru olan içtihadardr. Zahirîlerden kendilerine

kar çkanlar ise her müçtehidin içtihadnn kendisini sevk ettii eyle

yükümlü olduunu bilir. Fakat onlar, söz konusu kimselere kyas delil

kabul etmekle yanldklarm söyler. Hâlbuki zahirîlerin eriatn bir hü-

küm olarak onaylad eyi yanl bulma hakk yoktur. Öyleyse kyas

erl bir delil olarak sabit olduu gibi kyasn dinde bir delil olduunun

reddi de sabit ve geçerlidir.

Feri hükümlere gelirsek, bu ksma örnek olarak, odalarda bulun-

madklarnda üvey kzlarla (rebîbe) annesiyle ilikiye girilse bile -iki art

bulunmad için- evlenmeyi caiz gören Hz. Ali’nin durumunu verebili-

riz. Bu iki an birden olduunda ise rebîbe ile evlenmek haramdr.

Farkl düünen ise bunu kabul etmez. Öyleyse genel terazi, onlardan

her birinin hükmünü uygular. Fakat genel teraziyle hüküm veren, insaf

olmad için, azdr. Bu bölümde aklc-fakihlerin mahrum kalmasnn

nedenini açklam olduk. Onlar, bu kapsayc ve deerli kapya yönel-

meyen kimselerdir. Hâlbuki bu kap, görüleri kendilerini mutlulua

veya bedbahtla sevk etse de, herkesin görüünü kendisi adna kabul

eder. Hâlbuki hiç kimse, o yolu takip edenlerin yöntemini kabullen-

mez. Bunun istisnas, onlarn tattklarm tadan ve ona inanan kimseler-

dir. Ebu Yezid öyle demi: ‘Bu yol ehlinin sözlerine inanan ve onlarn

tahakkuk ettikleri eyleri kabul eden kimse gördüünüzde, size dua et-

mesini isteyiniz. Çünkü öyle biri duas kabul edilen kimselerdendir .

5

Duas kabul edilmeyenlerden nasl olabilir ki? Müslüman, mertebenin

ortasndadr. Fakat mertebeyi bilmedii için orada olduunu bilmez.

Allah teala, sayesinde diledii kullarna hidayet ettii nurundan nur

verdii kimselerden etsin. Bu sayede onlar doru yola ulatrr. O yol,

göklerde ve yerde olan bütün yol vc terazilerin kendisine ait olduu Al-

lah yoludur. Dikkat ediniz, bürün yollar ve iler Allah’ta biter. Allah

teala peygamberine dönük iyiliinden söz ederken öyle der: ‘te böyle-

ce sana emrimizden bir ruh vahyettik.
,s Bu ayet, ‘ruhu kendi emrinden ak-

tarr ayetiyle birdir. Baka bir ayette ise,
‘
sen kitap ve iman nedir bilmi-
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1

yordun’2*4
denilir. Hz. Peygamber’in idrak mahalli, kendisine vahyedilen

eyi almaktan engelleyecek her eyden temizlenmiti.
4
Fakat onu bir nur

yaptk .

ms Yani bu menzili.
‘Kullarmzdan dilediimizi onunla hidayete

ulatrrz.

,2“ Burada ‘men-neaü (dilediimiz)’ ifadesi gelmitir. Bu

edat, delalet bakmndan belirsizlik bildirir ve Allah katnda nebi ve veli

gibi baz kullarna özgüdür. ‘Sen hidayet edersin.’
2 *7 Kendisiyle sana hi-

dayet verdiimiz bu nur ile hidayet edersin. Bu nur verilen kul nebi ise

nur eriattr. Veli ise nur, peygamberin eriatnn desteklenmesidir.

Onun hükmü, meru bir emir ve kendisini bilen baz müminlerin nez-

dinde bilinmeyen bir emirdir. ‘Doru yola ulatrrsn .’m Peygamber için

bu yol, bilgi ve mutluluk yolu iken veli hakknda ise bilgi yoludur.

Çünkü o, meru yolun içermi olduu hikmeti bilmez. Allah teala öyle

buyurmutur: ‘Dilediine hikmet verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok

iyilik verilmitir
mi> Onun hakknda ‘az’ denilmemitir. Sonra da öyle

demitir: ‘Ancak lub sahipleri öüt alr.’
290 Lüb, ceviz ve zeytindeki ya

gibi, akldaki bir nurdur. Öüt alma ve hatrlama ise ancak unutulmu

bir bilgiden sonra olabilir

Öyleyse bu ayederde dile getirdiimiz açklamalara dikkat et ki, Al-

lah'n izniyle mutiulua ulaasn.

LAH BLGNN ASLI

Bu bilginin bu menzildeki yerini açkladktan sonra, imdi bu bil-

ginin asimi, maddesini, bekasn, maddesinin perdesini, kendisine neyle

ulalacan Allah'n destei ve yardmyla açklayalm:

Bilmelisin ki, bu ilahi bilginin asl, ariflerin (yolculuklarnn) kendi-

sinde bittii makamdr. Bu ‘makamszlktr’ ki, ‘Ey Yesribliler (Medineli-

ler) sizin için makam yoktur
52,1

ifadesinin iar yorumu ona deinir. Bu

makam kesinlikle bir nitelikle snrlanmaz. Ebu Yezid el-Bcstami bir sö-

zünde buna iaret etmitir. Kendisine, nasl sabahladn diye soruldu-

unda, öyle demitir; ‘Ne akam var ne sabah. Akam ve sabah, nite-

likle snrlanan kimseye aittir. Benim ise niteliim yoktur.’ Buna göre

sabah doma, akyam ise batma içindir. Doma zuhur, mülk ve ehadet

âlemi içindir. Batma ise örtünme, gayb ve melekût âlemi içindir. Bu
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makamda arif, ne doulu ne batl olmayan mübarek zeytin aac gibi-

dir. Bu makam üzerinde herhangi bir nitelik hüküm sahibi olmad
gibi onunla da nitelenmez. Bu arifin,

‘
O’nun benzeri bir ey yoktur™3

ayetinden nasibidir. Konuyla ilgili baka bir ayet ise, ‘Rabbin onlarn ni-

telemelerinden münezzehtir™3
ayetidir.

Bu konumdaki makam, bu bilginin asldr ve bu bilgiyle asl ara-

snda bir takm mertebeler vardr. Buna göre asl, belirli bir hale yö-

nelmeyi ve meyletmeyi kabul etmekten uzaklk üzerinde kalmak demek-

tir. Sonra bu sebat, arifin nitelendii bir suret meydana getirir ki, söz

konusu suretin bir zahiri bir bâtn vardr. Suretin bâtnna ancak be-

densel mücahede ve nefsaî riyazetten sonra ulalabilir. Arif bu bâtnn

srrna ulatnda, özel bilgiye (ulam) demektir. Bu sr, aranan bilgi

için, kandil için k gibi iken bilgi kandil gibidir Bu bilginin ürünü ise

ancak kendisini bilenlerde ortaya çkabilir. Nitekim yan hükmü de

ancak fitilin bulunduu lambada ortaya çkabilir. Ârif, bu makamda as-

ln kendisinden uzaklatrd nitelikleri kazanma gerçekleir. Bu ma-

kamda -O’ndan dolay deil- kendimizden dolay Allah’ niteleriz. Öy-

leyse bu nitelikler kendisine deil eserlere aittir. ‘Allah vardr ve

O’nunla birlikte baka bir ey yoktur.’ Bu asldan kitabn üç yüz ellinci

bölümünde söz edilecektir.

Ru menzilin içerdii hususlardan birisi de, doal cisimlerin yara-

tlmas ve onlarn nurdan olduunun bilgisidir. nsan bürün karanlk-

kesif cisimlerin nasl duru hale geldiini örendiinde, onlar -asllar

olan nuranilik nedeniyle- effaf olarak ortaya çkartr. Örnek olarak,

kumun kirlerinden arnarak effaflaan cam verebiliriz. Cilal talar, bil-

lur ve deerli madenler de konuyla ilgili örneklerdir. Bunun böyle ol-

masnn nedeni, bütün var olanlarn Allah’n,
‘

göklerin nuru 5294
-ki bunlar

ulvi eylerdir- ve ‘yerin nuru ,29S isminden meydana gelmi olmasdr.

Bunlar ise aa ksmdaki eylerdir. Allah’n nuru göklere ve yere izafe

etmesi üzerinde düün! Kesif cisimlerdeki nuranilik olmasayd, keif sa-

hibinin duvarn ardndaki eyi veya topran altndaki eyi veya gökle-

rin üzerindeki eyi görmesi mümkün olmazd. Onlarn asl olan latiflik

olmasayd, baz velilerin duvar amas veya üzerinde toprak varken

ölünün kabrinde ayakta durmas mümkün olmazd. Tabut üzerine ko-

nulmu ve toprak atlmken, bu durum kendisini oturmasndan ah ko-

yamaz. Bununla birlikte Allah bizim onu görmemizi engellemitir.
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Aramzdan keif sahipleri ise onu görür. Bu konuda pek çok rivayet ve

salihlerden aktarlan menkbeler vardr. Bu nedenle Allah’n kendisini

yaratp dorusal olarak kalm herhangi bir cisim göremezsin. Donuk,

bitki, hayvan, gök, yer, da, yaprak, ta gibi Allah’n kendisini yaratt

her cisim, döngüsellie yönelmitir. Bunun nedeni, o eyin kendi aslna

yönelmi olmasdr ki, o da nurdur. Buna göre ilk var olan, akldr. O
Kalem’dir vc Allah’n kendisini örncksiz yaratt (ibdaî) ilahi nur olan

ilk varlktr. Allah ondan nefsi var etmitir. O ise levh-i mahfuzdur (ko-

runmu levha) . O ise kendisiyle Allah arasndaki vasta nedeniyle nura-

nilikte akldan daha aadr. Eya rükünlere vc türeyenlere inene kadar

kesiflemeye devam eder. Buna göre her varln Allah’a dönük özel bir

yönü olmas nedeniyle nur kendisine yaylrken, sebebine dönük bir

yönünün olmas nedeniyle de kendisinde karanlk, kesiflik bulunur.

Akll isen, iyice düünmelisin! Bu nedenle varlk (emir) her iniinde

kararr ve kesifleir. Öyleyse akln mertebesi nerede, topranki nerede?

Bunlarn arasmda ne kadar da vastalar vardr!

Sonra bilmelisin ki, insan cismi son türeyendir. nsan, kokumu

bir çamurdan bileik olarak var olmu son türeyendir. O da gördüün

gibi döngüsellie meyillidir. Bununla birlikte insanda hayvan vc bitki-

lerden farkl olarak dorusal hareket de bulunur. Allah’n kendisine

vermi olduu güçlere göre, insanda manevi, duyusal ve cam nurlar

vardr ki bunlar dier türeyenlerde bulamazsn. nsan bu güçleri ancak

kendisindeki bu nuranilik ile kabul etmitir. Öyleyse bu nuranilik, bu

idrakleri kabul için uygundur. Bu nedenle Allah teala öyle buyurmu-

tur:
c

Onlar için bir ayet (ibret), gecedir, ondan gündüzü çkartrz.’196 Bü-

melisin ki, k, karardkta gizlenmitir. Binaenaleyh nur olmasayd, ka-

ranlk da olmazd. Hâlbuki Allah, ondan nuru çkartrz demedi. Çünkü

geceden nur çkartlsayd, kendisini yokluk aldnda, karanln varl
ortadan kalkard; intikal gerçekleseydi, onun zat olduu için, gittii

her yere giderdi. Gündüz günein douundan meydana gelen nurlarn

bir yönüdür. Karanln zati bir nuru olmasayd, gündüz için bir mekan

olamazd ve idrak edilen bir ey dc olamazd. Hâlbuki gece idrak edilen

bir eydir. Bir eydek bulunmazsa, o ey idrak edilemez. Buk vas-

tasyla o ey kendi zatndan idrak edilir. Ik, o eyin zat ve içerdii

nurlar nedeniyle gözlerin kendisini görmesine elverili olmak anlamn-

daki istidaddr. Genellikle idrak göze tahsis edilmitir. Hâlbuki idrak.
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gerçekte, her bir eye aittir. Öyleyse her ey, kendisini ve her eyi idrak

eder.

Baknz! Hz. Peygamber önünden olduu gibi ardndan idrak ede-

bilirdi ve bann kemii veya kemikleri veya sinirlerinin kalnl kendi-

sini perdelemezdi. u var ki Allah karanla ve kesifle bir emanet

vermitir ve onlar artlarndakini gizlerler. Bu nedenle kendilerinde bu-

lunan ey ortaya çkmaz. Ortaya çkanda, Allah’n baz kullarna ver-

mi olduu ilahi bir güç nedeniyle harikulade olarak meydana gelir.

Emanetçiye emaneti veren -ki Haktr- o emaneti diledii kimseye ula-

trmasn emrederse, emaneti ona ulatrmas gerekir. Öyleyse içlerine

sakladklar nurlar için kesif karanlk cisimlerden daha güvenilir bir

emanetçi yoktur. Kukusuz ki Allah bir ksmn, c

bu emin ehir üstüne

yemin olsun
’297

ayetinde zikretmitir. Böylelikle Allah ehri emin diye

isimlendirmitir. ehir, duvarlar, surlar, topra, çamuru, kiremideri

olan bir yerdir. Allah ise onu emin diye nitelemi, baka yaratklarn

yüceltmek üzere üzerlerine yemin ettii gibi Allah onun üzerine de ye-

min etmitir. Yeminin baka bir gayesi ise Allah’n bize eyann Yarat-

csn yüceltmeyi öretmek istemesidir. Biz de, kendileri üzerine yemin

edilmesi yönünden deil, Allah’ yüceltmek üzere eyay yüceltiriz.

Çünkü bizim eya üzerine yemin etmemiz caiz deildir. Allah’tan ba-

kas üzerine yemin eden kimse, Allah’n emrine aykr davranmtr. Bu
mesele, yani Allah’tan bakas üzerine yemin etmek, ekilci bilginlerin

üzerinde görü ayrlna dütükleri bir konudur. Cisimler her ne kadar

eilirse, döngüsellikten ibaret olan atlarna o kadar yaklamlar de-

mektir. Çünkü ilk cismi kabul eden ilk ekil, döngüselliktir. Böylelikle

ilk cisim felek oldu. Altnda bulunan da kendisi gibi, sora gelen ise ken-

disine yakn olmutur. Doa kendi aslnda nur olmasayd, tümel nefs üe

tüm heyula (heyula-i kiill) arasnda var olamazd. Heyula -ki Heba’dr-

ise varlyla karanln kedisinde ortaya çkt ille eydir. Öyleyse he-

yula, karanlk cevherdir ve effaf cisimler ve dierleri onda ortaya çk-

mtr. Öyleyse âlemdeki her karanlk, heba ccvhcrindcndir ki o da he-

yula’dr. Hebann aslndaki nur, aradaki iliki nedeniyle, nurani suretleri

kabul etmesini salamtr. Böylelikle onun karanl, suretlerinin nu-

ruyla ortadan kalkmtr. Çünkü suret onlar izhar etmitir. Aklclarn

terminolojisinde karanlk doayla ilikilendirilmitir. Bize göre karanlk

ise gayb’den baka bir ey deildir. Çünkü gayb duyuyla idrak edilme-
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dii gibi idrake de vasta olmaz. Karanlk ise idrake vasta olmasa bile

kendisi idrak edilir. Karanlk nur olmasayd, idrak edilmesi mümkün

olmazd. Gayb olsayd, görülmesi mümkün olmazd

Öyleyse gayb ancak Allah bilir. Bütün bunlar, gaybm anahtarlar-

dr. Fakat onlarn anahtar olduklarn da sadece Allah bilir.
‘Gaybm

anahtarlar O’nun katindadr, onlar O’ndan bakas bilemez.’'** Bunlar bi-

zim aramzda mevcutturlar, fakat onlarn gaybm anahtarlar olduklarm

bilemeyiz. Allah’n bildirmesiyle anahtar olduklarm örendiimizde ise

bu kez gayb bilmeyiz ki, anahtarlarla kendisini açalm! Böyle bir du-

rumdaki insan, bir evin anahtarlarn bulan birisine benzer. Fakat anah-

tarlaryla kendisini açaca evi bilmez. ‘Gayb bilendir, gaybn kendi-

sinden bakas bilemez.’

Nurun eyaya yaylm belirttikten sonra, bilmelisin ki, yaratlm-

lar ya bedbaht veya mududur. Kesif-latif ve karanlk olan ve olmayan

ksmlaryla nurun varlklara yaylmasyla bütün varlklar, kendilerini var

eden yaratcnn varln hiçbir kuku ve tereddüt olmakszn kabul

ederler. Yaratann, mudak gayb sahibi olmas bakmndan, sübut yoluy-

la zat bilinemez. Fakat sonradan olanlara layk özelliklerden tenzih edi-

lir. Nitekim gayb hakknda da bir gayb olduu bilinir, fakat içinde ne-

yin bulunduu ve mahiyeti bilinemez. Ruhanüerin dilleriyle ilahi ha-

berler gelip ruhaniler (melekler) onlar peygamberlere, peygamberler de
1

bizlere aktardnda, bir ksmz onlara inanr ve kendi fikrini ardna

atar. Söz konusu kii, bu haberleri aklndaki kabul niteliiyle ve kendi-

lerini bildirenin doru sözlülüüne güvenerek kabul eder. Bu haberler

kendilerini tasdik etmeye ilave bir ey yapmay gerektirirse, kii onu ya-

par. Böyle biri, ‘mutlu’ denilen kimse ve
c

kulak veren ve ahit olan’
199

kimsedir. Allah’n kendisine vaat ettii iyiliklere göre, yerleme yerinde

ona karlk ve belirli bir süreyle snrlanmayan daimi nimet verilecektir.

Bu nimet, kendi ecelinin gelmesiyle sona erer, yoksa ortadan kalkmaz

ve deimez. Peygamberlerin bildiklerine iman etmeyip bozuk fikrini

önder edinerek ona uyan kimse ise ya asln yalanlayarak veya bozuk bir

teville reddeder. Böyle bir insan kendisine verdii haberde peygamberi

yalanlar ve kendisini tasdike ilave olarak bir ey yapmay gerektiren bir

haber olduunda söylenenin gereiyle amel etmediinde ise bedbaht

diye isimlendirilir. Söz konusu kii kendisindeki karanlk yön nedeniyle

bedbaht olmutur. Ayn ekilde mudu olan da içerdii nur nedeniyle
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iman etmitir. Böyle bir bedbaht yalanladnda azap ve kararszlk di-

yarnda ceza görecektir. Bunun nedeni, sürekli bir azabn orada bulun-

masdr. Bu azap, belli bir süreye bal deildir. Bununla birlikte bütün

olarak hüküm yönünden belli bir süresi vardr. Bu durum ilahi adalet-

ten kaynaklanrken mutludaki ödül ise ihsandan kaynaklanr. Bu ödül,

deimez, bakalamaz ve ortadan kalkmaz. Bu hususta keif ehli ara-

snda görü ayrl vardr. Ayn zamanda bu mesele, keif ehli ile aklc-

lar arasnda (tartlan) mühim bir konudur. Keifehli arasnda da konu

üzerinde görü ayrl vardr. Acaba onlara uygulanan azap sonsuza

dein sürecek midir, yoksa bedbahtlk diyarnda onlar adna bir nimet

olacak mdr? Bu durumda onlar adna azap belli bir sürede biter. Keif

ehli sonsuza dek orada kalacaklarnda ve çkmayacaklarnda ise görü

birliindedir. Çünkü her diyar dolduracak kimselerin bulunmas gere-

kir. Zahirde kendilerine uygulanan elem sebepleri deiir ki bu kaç-

nlmazdr. Onlar, ac intikamn aldktan sonra, içlerinde ilkinden farkl

olarak bu azab çekerken haz duyarlar.

Abdullah el-Mevrürî bakalarnn da bulunduu bir toplulukta ce-

maatin imam tbu Medyen’in öyle dediini aktarmtr: ‘ki yerin ehli

yerlerine girerler. Mutlular Allah’n ihsanyla, cehennemlikler ise Al-

lah’n adaletiyle cehenneme girer. Girdikleri yerde ise amellerine göre

yerleir, niyetlerine göre orada kalc olurlar.’ Bu, sahih bir keiftir ve

hametli hür bir adamnn sözüdür. Ukubet cezas, acy dünya haya-

tnda irk içinde geçirilen ömrün süresine denk olarak verir. Süre dol-

duunda ise Allah onlar adna atete bir nimet yaratr. Öyle ki cennete

girselerdi, Allah’n kendilerini üzerinde yaratt mizaca uygun olmay
nedeniyle ac duyarlard. Öyleyse onlar, içinde bulunduklar ateten,

souktan, ylan ve akrep sokmalarndan haz aldklar gibi cennetlikler

de gölgelerden, ktan, güzel hurilerden haz alrlar. Çünkü onlarn mi-

zac da bunu gerektirir. Balanz! Pislik böcei dünyada gül kokusundan

rahatszlk duyan ve gübreden haz alan bir mizaçtadr. Ayn durum,

onun mizacnda yaratlan eyler için gcçerlidir. Dünyada bu mizaçta ya-

ratlm varlklara tank olduk. Öyleyse âlemdeki her bir ey, kendisine

uygun eyden haz alrken kendisini iten eylerden de ac duyar. Baknz!

Öfkeli kimse misk kokusundan ac duyar. Öyleyse hazlar yatknla tabi

iken aclar da yatknln olmayndan kaynaklanr. Bu durum kendili-

inde kesin bir eydir ve hiçbir akl sahibi onu inkâr edemez.
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Soru udur: Acaba süre dolduktan sonra da, cehennemlikler bu

mizaç üzere bu konumda kalacak mdr, kalmayacak mdr? Yoksa on-

lar, aclarla ac veren eyleri hissetmelerini gerektiren bir mizaçta mdr?

Kendisinde kuku bulunmayan sarih ve açk nass bilgi ifade etmek üze-

re var olduunda, hiç kukusuz ki, onunla hüküm verilir. Allah her eye

kadirdir. Gerçi bu konuda gerçei bilmiyor deilim, fakat onu açkla-

mak gerekmez. Çünkü onu açklamak, âlemdeki görü ayrln orta-

dan kaldrmayacaktr. Bir keif ehli öyle demitir: ‘Onlar cennete çka-

cak ve cehennemde hiç kimse kalmayacaktr. Cehennemin kaplar bir-

birine çarpmaya balar, içinde crcr otu biter. Allah, cehennem için

kendi mizacnda olan bir grup yaratr ve bunlarla onu doldurur. Nite-

kim Allah bal suda, hava âlemini (canllarn) havada yaratt gibi

ancak topran içinde yaayabilen canllar da toprakta yaratr. Bu ksma

örnek olarak köstebei verebiliriz. Bu hayvanlar yer üstüne çktklarnda

ölürler. Bu konuda bize ait gam, onlar için hayattr. Balk sudan çkt-

nda, ölür. Onun gam havadadr ve hayat nuru onda söner. nsan ve

karada yaayan hayvanlar suda boulduklarnda, yok olurlar. Öyleyse

bu ksmn gam sudadr ve bu nedenle onlarn hayat söner. Hem
karada hem denizde yaayan canllar da vardr. Örnek olarak timsahlar,

su insan, su köpei ve baz kular verebiliriz. Bütün bunlar, Allah’n

kendilerini yaratt mizaca göre böyledir. Bu menzil hakknda yeterli

açklama yaptk vc menzilin esaslarn Allah’n yardm ve ilhamyla dile

getirdik. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ DOKSANINCI BÖLÜM
Musevî Mertebeden, Nimetleri Takrir ve Kabul

Menzilinin Bilinmesi

Söz ile açarz, sözün zatn, baknz

Gerçekte erh edilmemi bir sözde



2i8 Futûhât- Mekkiyye 10

simler anlamlar için anahtardr

ibarelerde, savunma ve eletir i

lham edilende özlem bulunmaz

lhamda senden bir iaret olmazsa

Allah ehlinin marifetlerini perdelerde kef et

Açklama ve tasrih sende hüküm sahibi olmaz

Nefislerin beslendii eyi söyle

Ruhun kendisiyle beslendii eyi söyle

Ruh kendisine ilka edileni gizler

Nefisler de rüzgarn kendilerine getirdiini açar

Nefisler arzuladklar eyleri söyler

Ruh ise tasrih ile yanlrsa knanr

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki: Nimet veren, baa

kakarak vc eziyet ederek verdiini boa çkarrsa, Allah katnda beeni-

len bir i yapm olmaz. Bununla birlikte iyilik yapt kimse, çaresizli-

ini ve kendisine muhtaçln bildii için ona teekkür etmi olabilir.

Öyleyse güzel ahlak, bilhassa bu konuda teekkür alm ise insann yap-

t iyilii baa kakmamasdr. yilik gören kimse bir eye muhtaç olabi-

lir ve gerek duyduu eyi istemek üzere çaresizliini ve muhtaçlm
sergileyebilir. Hâlbuki istedii ey, yaplan iyilikte mevcuttur (ve o bu-

nu bilmiyordur). Halbuki o gerei yokken muhtaç kalmaktadr. Böyle

bir dununda iyilik yapan, yapt iyilii kendisine bildirebilir ve ona

bunu ifade edebilir. Örnek olarak, bir adama bin dinar hibe eden birini

verebiliriz. Ayn adamn giyecek bir elbiseye ve binecei bir binee ve

evlenecei bir ee muhtaç olduunu görür. Halbuki o kendisine iyilik

yapann amacnn bütün bu istediklerine ulamas olduunu unutmu

veya bilmiyordur. Böyle bir durumda iyilik yapan insan, unu belirtebi-

lir: Senin benden istediin her eye sana vermi olduum mal ile ulaa-

bilirsin. Öyleyse ne diye çaresizlik sergilemektesin? Böyle bir durumda

yaplan iyilii ortaya koymak, bildirmek ve hatrlatmak demektir, yoksa

baa kakmak ve eziyet etmek deildir. u var ki güzel ahlakn gerei

udur: nsan yapt iyilii böyle bir durumda hatrlattnda, istekte
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bulunann isteini de bo çevirmemelidir. Ya hemen isteini yerine ge-

tirir veya söz verilerek bu hatrlatmann yol açt utanma duygusuyla

içine dütüü daralma halinden rahatlatlr ki, ilahi ahlak bunu gerekti-

rir.

Bilmelisin ki, bu menzil, belirttiim ekilde, iyilii ifade etmeyi içe-

rir. Bunun yan sra, terih ilmini de (anatomi) içerir. Bu ilim, hikmet

ehli doktorlarn bildii bir ilimdir. Bunun yan sra ilahi terihi de içe-

rir. Bu ksma ise âlemin ve Hakkn sureti üzerinde yaratlm olmas

nedeniyle, insan türüne tahsis edilmi suret dahildir. nsann âlem yö-

nünden terihini bilmek, ulvisiyle süflisiyle, temiziyle çirkiniyle, nuru ve

karanlyla, ayrntl olarak içermi olduu varlklarn hakikatlerini

bilmek demektir. Bu ilimden Ebu Hamid ve bakalar söz etmi ve

açklamtr. te bu, bizim yöntemimize göre terih ilmidir (anatomi).

kinci terih ilmi ise bu insan suretinde bulunan ilahi isimleri ve rabbani

nispetleri bilmek demektir. Bunu ise ancak isimlerle ahlaklanmay ve bu

ahiaklanmann kendisine kazandraca ilahi mârifetleri bilen anlayabi-

lir. Bu konu hakknda da Allah ehli özellikle Allah'n isimlerinin erhin-

den söz ederken konumutur. Bunlara örnek olarak Ebu Hamid

Gazzâlî, Ebu’l-Hakem Abdüsselam b. Berrecan el-bilî, Ebu Bekir b.

Abdullah el-Megafiri, Ebu’l-Kasm el-Kueyri gibi isimleri verebiliriz.

Bu menzil, yükümlülüü ve -ameli terk etmek yönünden deil- içerdii

meakkat yönünden teklifin kalkmasn da içerir.

Bilmelisin ki, Allah teala kullarna kendisine ve peygamberlerinin

dilleriyle onlara indirdii hususlara iman etmeyi emretmitir. Bunun

yan sra imanla birlikte baz anlamlar da kendilerine zorunlu olarak

yüklemitir. Allah teala o eyleri bütün bunlar onlarn bâtmlarma ma-

nevi bir yük olarak yüklemi, onlarn tanma yerini ise kalpler yapm,
zahirlerine indirdii bir takm ameli iler belirlemi, maddi bir külfet

bulunan bu amelleri de onlarn organlarna yüklemitir. Bunlara örnek

olarak ellerin amellerini, ayaklarn amellerini veya sadece bedenle yap-

labilen namaz ve cihad ya da herhangi bir külfet bulunmayan gözleri

haramdan alkoymay veya ibret almay salayacak ekilde ayetlere

bakmay, kula gybet dinlemekten uzak tutmay ve güzel söz dinle-

meye yönlendirmeyi verebiliriz. Böyle amellerde herhangi bir maddi

külfet yoktur, sadece psikolojik bir güçlük bulunur. Çünkü bu davran-

larda amacn braklmas söz konusudur ki bu da nefse ar gelen iler-
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dendir. Bu menzildeki bu mertebe duyusal suretlerde temsil edilmi bir

halde ortaya konulduunda, sanda bir takm sandklar ve solunda da

bir sandklar konulur. Sadaki sandklar inci, yakut, deerli talar, elbi-

seler, misk ve güzel eylerle doludur. Bunlarn bir ksm büyük bir ks-

m küçük sandklardr. Bu makama giren kimseye öyle denilir: Senin

bunu belli bir yere, güzel bir yere ve yeermi bir bahçeye kadar ta-

man zorunludur. Ona öyle denilir: Bu yükleri o bahçeye tadnda, -

bütün sandklarn içermi olduu eyleri taman nedeniyle- çektiin s-

knt karlnda sevap alacaksn. Ulatn bu yer, içerdii bütün mülk

ile birlikte sana aittir. Bnlar be tür sandktr: Bir ksm, vacip emir

sandklardr. kinci ksm mendup emir sandklardr. Üçüncü ksm,

kendisine iman etmi olman yönünden, mubah i sanddr. Dördün-

cüsü, yasaklanm olan eylerin sanddr. Beincisi ise mekruh eylerin

sanddr. Bu sandklarn bir ksm seninle ilgili iken bir ksm senden

bakasyla ilgilidir, fakat sen onlar tamakla yükümlüsün. Buna göre

senin zatna özgü ve kendisini yaparken bakasna tamayan bütün dini

hitaplar, sana özgü olan eylerdir. Sana yönelik olan fakat kendisini ya-

parken senden bakasna ulaan bütün dini hitaplar ise bakasyla ilgili

olan ve senin tamakla yükümlü olduun ksmdr. Bu davranlara ör-

nek olarak yoksullar için çalmak, bilgisizlere öretmek, sapmlara yol

göstermek, Allah için, peygamberi için, müminlerin önderleri vc sra-

dan müminler için nasihatte bulunmak gibi fiilleri verebiliriz. Bunlar

sa kesimdekilerin sandklandr. Dünya hayatnda kendine ve bakasna

ait bir eyi tadn gibi ahirette kendine ve bakasma ait olan ücret sa-

na aittir. Bununla birlikte, -mümin ise- bakasnn ücretinde de bir ek-

silme olmaz. Mümin deil ise seninle ilgili teklifin durumu zimmî kar-

sndaki olan davrann gibidir. Onlar mümin olsayd (yaptklarna kar

alacaklar) sevap sana aitdr. Hâlbuki onlarn bir sevab yoktur. Bu ne-

denle Hz. Peygamber bu hususu amelle snrlam ve öyle demitir:
ckim iyi bir adet çkarrsa, onun ücreti ve kyamer gününe kadar onu

yapanlarn ücreti kendisine aittir.’ Buna göre müminin ahiretteki seva-

bndan bir eksilme olmaz. Zimmiye ise ya hemen gördüü bir yarar ve-

ya dünya hayatnda bir zararn uzaklatrlmas eklinde, dünya hayatn-

da sevabnm karl verilir. Bu sevap, amel sahibi için gerçeklemi

olur. Bazen, dünya ve ahiretteki ücreti kendisi için bir araya getirilir.

Amel sahibi de, sandklarn tad deerli mallan ve onlarn nihayetini
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görür. Kendilerini tadnda, söz konusu mallarn mülkü olmasyla

müjdelenmitir. Öyle ki onlarn sevgisinde kendisini yitirir ve onlara

balanr. Bu durumda onlar tamak kendisine ar gelmez ve himme-

tini onlar tamaya yöneltmesi zoruna gitmez. Binaenaleyh onlar ta-

mada bir güçlük bulmaz. Bu, onun eziyetten ve -zimmet ehline yapt-

iyilik nedeniyle haz alma halidir. Sonra tad yükün arlna bakar.

Söz konusu kii, kefe sahip olmayan mümindir. O, sadece haberi tas-

dik etmitir. Böylelikle onlarn tanmasn ar bulur. Bu balamda bir

ksm, tasdikin baskn gelmesi ile onlar almak ve sahiplenmedeki id-

detli tamahkârl nedeniyle, onlar meakkatle ve külfetle tar. Çünkü

kendilerini tamas emreden, ona öyle demitir: Tamann ödülü ola-

rak bunlar senin.’

Bir ksmna yükler ar gelir ve bir ksmn çkartarak hissettii

arlk hafiflesin diye yeryüzüne atar. Att baz eylerle yük hafifleyin-

ce, geri kalann tar. Yükünden att eyler, solundaki sandklarda

demire, kuruna, bakra, cürufa dönüür. Soluna yerletirilen bütün

sandklar, demirle, bakrla, katran gibi tanmas ar ve kokular insan

rahatsz eden madenlerle dolmutur. Ona öyle denilir: Bu sandklar

da, sa yöndeki sandklan belirlediimiz sraya göre srtnda tayacak-

sn ve alevi ve souu olan bir yere ulatracaksn. Bu sandklann ta-

d eyler senin mülkündür. Bu durum u ayette belirtilir: ‘Onlarn

yüklerine yük katlr.™00 Hz. Peygamber ise öyle buyurmutur: ‘Kim bir

kötü adet çkartrsa, onun günah ve kyamet gününe kadar kendisini

ileyenlerin günah onundur.’ Bu menzilde keif sahibi adma suretler

hazr bulunmazsa, kalbine maddelerden soyut anlamlar iner ve onlarn

ayrntlarn bilir, onlardan her birini kendi makam ve yerine katar. Bu-

nun içinde bir sknt ve külfet hissetmez. Çünkü efendisinin iradesinin

karsnda kendisinin bir iradesi yoktur. Bu nedenle o, açklk ve inirah

âlcmindedir. Cisimleri yüklendikleri eylerin bir ksmn tamaktan aciz

kalsalar bile, ancak nefsin tayabildiini tamakla yükümlü tutulmu-

lardr. Burada nefs, duyuyu ikmal etmekten ibarettir. Çünkü manevi

nefs üzerinde, bir amac olmadkça, bir yükümlülük yoktur. Böylelikle

hakknda bir gayesinin bulunmad bir eyle yükümlü tutulmutur. Bu

nedenle insan, nefsi bakmdan mazur deildir de, genel itibaryla bu

durum onun takatinin dnda kald için duyusu yönünden mazurdur.
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B menzilin bir yönii, meleklerin yaratln bilmekle ilgilidir. Söz

konusu melekler, tpk insanlar gibi, doa âleminden yaratlmlardr,

fakat latiftirler. Nitekim cinler de, atein dumanndan -ate ise doa
âlemindendir- yaratlm olsalar bile, insandan daha latiftir. Bununla

birlikte onlar, ruhanidir ve ekillenirler ve hayalde gözükürler. Doa
böyle bir durumu kabul etmeseydi, cinler âlemi de bu özellikte olmaz-

d. Nasl böyle bir durum inkâr edilebilir kir nsann kesif-doa âlemin-

den yaratld kesindir ve doadan (yaratlm olarak) insann dima-

nn ön ksmnda hayal hâzinesi bulunur. Bu güç sayesinde insan, im-

kânsz olan eyleri tahayyül edebildiine göre mümkünleri nasl tahay-

yül etmesin? Ayn ekilde melekler de doa âlemindendir. Onlar, felek-

lerin ve göklerin sakinleridir. Kukusuz ki Allah, duman halinde olan

göe yöneldiini ve onlar yedi kat düzenlediini sana bildirmi, ehlini

de meleklerden yapmtr. Bu durum, ‘her göe kendi emrini (görevini)

vahyetti
’301 ayetinde belirtilir. Dumann doadan olduunda ve melekle-

rin ise nurani cisimler olduunda görü ayrl yoktur. Nitekim cinler

de ate kaynakl (nar) cisimlerdir. Nur doal olmasayd, yakclkla ni-

telenmezdi. Nitekim ate de yalklar kurutma ve giderme özelliiyle

nitelenmitir. Bütün bunlar, doann özelliklerindendir.

Sonra, Allah teala Mele-i a’lâ’nn (Yüce melekler topluluu) hasm-

latklarn bildirmitir. Hasmlama, doadan kaynaklanr, çünkü doa
ztlarn toplamdr. Didime ve çatma, hasmlamann ta kendisidir ve

bunlar ancak iki zat arasnda olabilir. Meleklerin,
‘
orada kan dökecek ve

bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksn
’302

sözleri de bu kapsamdadr.

Bu durum, onlarn doasndan ve ilahi mertebe hakkndaki gayretlerin-

den kaynaklanr. Melekler ruhaniliklerine göre hareket etselerdi, Allah

teala kendilerine, ‘ben yeryüzünde bir halife yaratacam,m dediinde

böyle bir söz söylemezlerdi. Aksine onlarn verdii cevap, sahip olduk-

lar ilahi sr nedeniyle, öyle demek olurdu: Sen bilirsin. Ya Rabbi! Sen

dilediini yaparsn. Biz senin emrindeki kullarz. Bize kime itaat etmeyi

emredersen, biz ona itaat ederiz.’ Öyleyse insandan bozgunculuk ve kan

dökme fiilinin meydana gelmesini salayan özellik, meleklerin itiraz

etmesine yol açan özelliin ta kendisidir. Hâlbuki melekler bu özellii

bakasmda (Âdem) görmü iken kendilerinde görememitir. Bunun

nedeni udur: Daha önce de belirttiimiz gibi, gaye tutkusu, kii ile

yapmas gereken ey arama girmektedir. Bu nedenle de Allah onlara
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öyle demitir:
‘Kukusuz ki ben sizin bilmediklerinizi daha iyi bilirim

Sonra da kendisine tahsis etmi olduu ilahi isimlerin bilgisiyle, insann

üstünlüünü meleklere göstermitir. Bu isimler, meleklere gösterilen

kimsenin kendisine göre yaratlm olduu ve meleklerin bilmedii

isimlerdir. Bu durumda Allah adeta öyle demitir: ‘Ben bilgimi yara-

tklarmdan dilediime veririm ve ona ikram ederim.’ te zikrettiimiz

husus, buradan örenilir. Bu konuda bilgi kendisine özgü menzilde ye-

terli ve kesin bir ekilde gelecektir. Çünkü bu menzilin ilimleri iki k-

smdr: Bir ksm, bu menzile özgü olup da baka bir yerde bulunma-

yan ilimlerdir. Dier ksm ise her bir menzilde bir yönünün bulundu-

u ilimlerdir.

Bilmeksin ki, kalp Hakk sdran yer olsa bile, onu sdran ey de

sadrdr. Onun sadr diye isimlendirilmi olmas ise sudur etmi olma-

sndan kaynaklanr. Bu nedenle Allah teala öyle buyurmutur: ‘Fakat

sadrlardaki kalpler körelir.’
305 Çünkü kalp (tecellinin) gelii esnasnda,

tecellinin gerektirdii sayg, heybet ile ilahi yaknlk ve tecellinin gerek-

tirdii durum nedeniyle daralr. Sudur ettiinde ise geniler ve rahadar,

çünkü o bir varlktr've olua çkmaktadr. Böylelikle aradaki iliki ne-

deniyle geniler ve var olanlarn üzerlerine yaylmas nedeniyle de nu-

runun nlar geniler. Bununla birlikte hemcinslerine kar bu ilahi

bildirime tahsis edilmi olmas nedeniyle sevinir. Bu nedenle, kabz ma-

hallinden baka bir yerde kendisini’ daraltan bir hal ilitiinde, Allah

kendisine verdii nimeti hatrlatarak kendisini uyanr. Bunun amac,

üzerindeki ilahi nimeti hatrlamasn salamaktr. Böylelikle bu hatr-

latma, onun darla dümesini engeller. Öyleyse bu zahirde ilahi bir ba-

a kakma (meri) bâtnda bu kalbe dönük bir rahmettir. Hak, kendisine

verdii ihsan karlnda, kulunun (durumunu) onaylar. öyle denile-

bilir: ‘Allah teala kullarna (verdii nimeti) zikredebilir (baa kakabilir).’

öyle deriz: Allah teala o ifadeyi kullar Müslümanlklarn peygambe-

rin bana kaktklarnda söylemitir. Bunun üzerine Allah peygamberine

öyle demitir: ‘Onlara de ki: ‘Aksine Allah sizi Müslüman yapmakla size

iyilik yapmtr .’3M Baka bir ifadeyle ‘baa kakma’ olacaksa, bu konuda

siz deil Allah hak sahibidir. Öyleyse bu örtümeyi bilmenin bir yönü-

dür, yoksa onunla baa kakmay amaçlamamtr. Nitekim Allah teala

bir eyi kendisi söyler, sonra onu yasaklamaz! Nitekim Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: ‘Allah size yasaklar da kendisi sizden faiz almaz. Al-
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lah size balamak, affetmek ve güzel ahlak emreder de, sonra kendisi

size bunun tersini yapmaz.
5
Sizden kötü ahlak meydana geldiinde, Al-

lah amellerinizi size çevirir. Yoksa Allah size kar kendisinden kaynak-

lanarak kötü ahlakla davranmaz. Burada söz konusu olan sizin amelle-

rinizin sizi aamam olmasdr. Öyleyse Allah’n baa kakmas, nimer

vermek ve ihsan ermektir. Bu ihsan, baa kakmak deil, nimeti vermek

demektir.

Allah teala yaratklar nezdinde bir kulunun yükselmesini isterse,

kullar arasnda o kulun kendi katndaki deerini zikreder. Bunu ise ya

bildirerek yapar veya halinde veya elinde ancak Allah’a yakn kullardan

çkabilecek eyleri gösterir ve izhar eder. Böylelikle dillere düer, efendi-

sinin katndaki üstün mertebesi konuulur. Örnek olarak, Hz. Peygam-

berin kyamet günü efaat kapsn açmasn verebiliriz. Bu özellik, ba-

ka peygamberlerden farkl olarak sadece Hz. Peygamber’e tahsis edil-

mitir. Hz. Peygamberin aydnl kyamet giinii bu nedenle herkesten

daha üstün olur. Orada bakanlk ve yükseklik talep edilir. Dünyada ise

ârif, insanlarn nezdinde nasl sabahlayacana ve nasl akamlayacana

deer vermez. Çünkü onlar perdelenme mahallindedir ve o teklif diya-

nndadr. Burada herkes, kendisiyle yükümlüdür ve yapmakla görevli

olduu eyleri yapmas istenir.

Bu menzilin içerdii eylerden hirisi de, (kyamet giinii Hak farkl

surette tecelli ettiinde kendisini) yadrgamann bilinmesidir. Bu, genel

tecellidir. Bunun yan sra, tanma bilgisini de içerir. Bu ise özel tecelli-

dir (Hakkn kulunun inancna göre tecelli etmesi) ve bu tecelli gend te-

cellide içkindir. Söz gelii Rab isminde hak kullarna tecelli ettiinde,

bu, genel tecellidir. Buna karlk ‘ve Rabbinin üzerine yemin olsun ki
'307

ayeti gibi ifadelerde tecelli ettiinde ise bu tecelli, özel tecellidir. Bu-

nunla birlikte tecelliler, rububiyetten kaynaklanr. Fakat bunlarn ara-

snda farkllk vardr. Çünkü genel bir mecliste hükümdarla olman, yal-

nz bana kendisiyle olmanla bir deildir. Bu nedenle birinin kendine

özgü bir makam ve bilgisi olduu gibi ötekinin de özel bir makam ve

bilgisi vardr. Gend tecelli daha çok ve yararl bilgi verirken özel tecelli

daha büyük yaknlk salar.

Bilmelisin ki, bilinen ve yadrganan tüm ilerin asl, geçici ve arzî-

dir. Arz olduunda, belirsizlik ve sorun meydana gelir. Buna göre ârif,
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Hakk belirsizlik halinde tanr. Öyleyse bu, geneldeki belirsizliktir. Bu-

rada ise belirsizlik içinde bilmektir. Söz gelii birisi öyle der: ‘Bugün

bir adam ile konutum.’ Adam burada genel içinde belirsizdir (herhangi

birisi). Kendisiyle konuan kimse için ise hakknda belirsizlik (herhangi

bir) hükmü verilmi iken bile tannmaktadr. Öyleyse âlemin kendisini

tanmad ve inkâr ettii esnada ârifin Haktan müahede ettii ey,

kendisi için mârifetin ta kendisidir. Çünkü arif, kendisini inançlar snr-

larken layk olduu mudaklk üzere Hakk brakmtr. Bu nedenle de

sradan insanlar, (herhangi bir suret ile snrlanmadan) belirsizlik içinde

O’nu bilmez. Bu, ârifler için yarar büyük olan bir makamdr.

Bilmelisin ki, bu menzilde arif, Haktan herhangi bir eyi ancak en

özel yönden isteyebilir, yoksa genel yönden isteyemez. Arifin içinde bu-

lunduu hal hakknda O’ndan bir ey istemesi doru deildir, çünkü

böyle bir istek, kendisini içinde bulundua halin gerektirdii edebi ye-

rine getirmekten ahkoyar. çinde bulunduu hal bedensel ibadetler gibi

duyuyla ilgili ise veya kalbi ibadetlerle ilgili manevi bir ey ise onun

hakkn yerine getirdikten sonra Hak kendisini bu ibadetten (baka bir

hale) tayabilir. Arif ise Hakkn buradaki iradesini bilemez: Acaba Hak
onu hangi mertebeye aktarmtr? Acaba baka bir vacibe mi, yoksa

menduba m veya mubaha m, mekruha m, yoksa bir harama m ak-

tarmtr? (Hakkn iradesini bilmedii için) Arif kendisinden ayrld
makam ile Allah’n bilgisine göre kendisine intikal ettii hal arasnda

bekler (vakfe). Bu esnada Allah’tan bir elçi kendisine gelerek, sm’na

unu bildirir: ‘Allah teala (hakkndaki iradesini bilmediin) yeni i hak-

knda niyazda bulunman, yakarman, dua etmeni emretmektedir. Ge-

ride ömrün kalmsa, (ilgilenecein i) vaciplerden olmaldr ki, irade

edilen budur. Vaciplerden deil ise mendup olsun (diye dua et). nayet

icabeti geçmemise, mubahlardandr. Mubahlardan deil ise ve baar-

szlk perdelerinin ardndan sana bir takm ltlarn geldiini görüp bir

harama veya mekruha tandn anlarsan, intikal ettiin bu hal kar-

snda Allah’tan sana bilinç ve huzur ihsan etmesini istemelisin. O ie

kar isteksizlik vermesini dilemelisin. Süz konusu iin yaplmasnn çir-

kin bir i olduunun bilgisinden seni perdelememesini iste. Böyle bir

fiilin senden meydana geldi diye, (onun kötü olmas hakkndaki) ilahi

bilgi deimeyecektir. Bu haldeyken, günahn sende genel anlamda bir

hükmü kalmaz ve bu hususta hüküm kadere aittir. Böyle bir durumdaki
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kiiye cezalandrma (hükmü tayan isimler) belirli bir yönden yöneldi-

inde -çünkü günah ilemek cezalandrlmay gerektirir-, el-Afüvv, el-

Gafur, er-Rahim isimleri de kendisine yönelir. Bunlar da günah ileme-

nin kendilerini talep ettii isimlerdir ve bu isimler (kiinin o davran

yapmaya kar içinde duyduu isteksizlik anlamnda) kerahetin kendile-

rini talep ettii isimlerden destek alr. Bu kerahet, senin söz konusu ii

yapmay kerih bulman ve naho karlamandr. Bunun yan sra, ezeli

kadere de iman etmisindir. (Burada bir çokluk ve cemaat ortaya çk-

mtr) vc ‘Allah’n eli cemaat üzerindedir.’ Hüküm ve basknlk, güna-

hn varlyla birlikte, söz konusu kiiye mutluluk ve iyilik veren bu

isimlere aittir. ledii günah da, kendisini ilerken Allah karsnda hu-

zur ve bilinç sahibi olmas nedeniyle, ilahi ruh sahibi canl bir ey haline

gelir ve kyamet gününe kadar kendisi için balanma diler. Allah, ce-

zasn sevaba çevirdii gibi, günah oluunu da güzellie çevirir. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

iki yuz doksan birinci bolum
Muhammedi Mertebeden, Zamann Balangcnn -ki

Dördüncü Felektir- Bilinmesi

Yemin ettim Dehr’e ki, bir varl yok diye

Varl akledilir bir ey sadece

Onun üzerine yemin edersen, yoklua yemin edersin

Varla deil, yemini bozmak, ilevsizlik

Bil ki, ünsiyet edecei bir annesi yok onun

Ya da hükümlerde etkin bir babas da yok

Marifetleri kendisine derece derece yükselir

Böyle bir ahs makbuldür ite
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Denizde hayrete düen klavuzsuz biri

Böyle biri heva nedeniyle malul

Zenginlik olmadan fakirlie tanrsan

Sizin rehberiniz akldr, bakas deil

Dosttun! Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, her eyin bir

balangc vardr. Bu yoldaki bilgilerin ve mârifetlerin en üstünü, ba-

langçlarn bilinmesidir. Çünkü bütün âlem ve âlemdeki her bir cins, in-

sann suretine göredir, insan ise son varlktr. Sadece insan, zahirinde

ve bâtnnda ilahi surete göre var olmu tek varlktr. Kukusuz ki Allah

teala onun için de bir balangç yaratmtr. Bu balamda Hak ile insan

-ki son olma insana, ilk olma ise Hakka aittir- saysn sadece Allah’n

bilebilecei bir takm kaynaklar ve balangçlar vardr. imdi, anlayabi-

leceklerinden ve aklnn alabileceklerinden bir ksmm açklayalm. Akl-

nn kabul etmeyecei ve anlayamayacan ksm hakknda ise susacaz.

Öncelikle, en üst olanla balayp oradan son dereceye varncaya kadar

aama aama geçeceiz. öyle deriz:

Her surette sadr (balangç) ikinci derecede bulunur. Suretin cins

veya tür veya ahs olmas durumu deitirmez. Buna göre zorunlu

olanlarn balangc, ezeli hayattr. Bu hayat ile Hak teala nitelenmitir.

Etkili isimlerin balangc, âlemdir. Tenzihi niteliklerin balangc, ben-

zerliin reddedilmesidir. Mekanlarn balangc, üstünde ve altnda hava

bulunmayan Amâ’dr. Varln balangc, mümkünlerdir. Var olanlarn

balangc, ilk akldr. Dehriin balangc, ezel ve ebed arasnda bulunan

eydir. Zamann balangc, heyula’nn sureti kabul etme zamandr.

Doann balangc, ilk cismin keyfiyetidir. Niteliklerin balangc, kud-

retin var etmeye ilimesidir. Niceliklerin balangc, anlamlarn bölün-

mesidir. Feleklerin balangc, kürsüdür. Unsurlarm balangc, sudur.

Gecenin balangc, kzl afan batmasdr. Gündüzün balangc, gü-

nein aydnlatmasdr -nlar deil-. Türeyenlerin balangc, hayvan-

dr. nsann balangc, bilinmektedir. Ümmetin balangc, dris’in za-

mandr. Bu ümmetin balangc ise birinci nesildir. Dünyann balan-

gc, Adem’in varldr. Günlerin balangc, Pazartesi günüdür.

Ahiretin balangc, dirilitir. Berzahn balangc, uykudur. Atein ba-

langc, korku yeridir. Cennetin balangc, menzillerine yerlemek ve
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inmektir. Azap ve nimetin balangc ise sebeplerini görmektir. Dinin

kayna ve sadr ise Allah’n peygamberidir.

Bilmelisin ki, her sadrn bir kalbi vardr. Kalp sadrda olduu süre-

ce, kördür. Çünkü sadr, onun üzerinde bir perdedir. Allah teala kendi-

sini gören yapmak istediinde, sadrndan çkar ve görür. Öyleyse se-

bepler, varlklarn sadrlardr ve varlklar ise kalpler gibidir. Varlk, Al-

lah’n vesilesiyle kendisini var ettii sebebe bakt sürece, kendisini var

eden Allah’ görmeyecek ekilde kördür. Allah teala kendisini gören

yapmak isterse, vesilesiyle yaratld sebebe bakmay brakr vc kendi-

sini var ederken Rabbinden kendisine dönük özel yönden Allah’a bak-

maya balar. Böylelikle gören haline gelir. Öyleyse bütün sebepler, se-

beplilerin gözleri üzerindeki perdelerdir. nsanlardan helak olanlarda bu

perdelerde helak olmutur. Arifler ise sebepleri kabul eder, fakat onlar

görmez, onlara haklarn verir, fakat onlara ibadet etmezler. Arif olma-

yanlar ise sebepler karsnda bunun aksine davranrlar, sebeplere ibadet

ederler, onlara haklarn vermez, onlarn hak ettikleri kulluu kendile-

rinden gasp ederler, onlar görürler ve fakat onlar (sebep olarak) kabul

etmezler. Her insann öyle dediini duyarsn: Allah’tan bakas yok!

Böylece sebepleri reddeder Onu sözüyle yükümlü tutsan, kendisine bir

bela geldiinde hemen sebebi kabul ettiine ve sebebi ortaya koyan

görmediine tank olursm. Sebebi ortaya koyan inkâr eder, (daha ön-

ce) reddettii eye inanr. Baz insanlar ise söz konusu belann kendisi-

ne dayanlan sebep ile ortadan kalkmayacan örenir ve sebeplere olan

güvenleri ortadan kalkar. Bu durumda sebepleri inkâr eder ve Allah’a,

sebepleri yaratana döner. Bu durumda (daha önce) neyi inkâr ettiini

ve neye iman ettiini bilemez bir haldedir. Sebebin veya baka bir eyin

anlam nedir bilemez. Çünkü sebebin ancak sebeplinin kendisinden or-

taya çkt ey olduunu örenseydi, belay kaldrmak için bavurduu

sebebin, herhangi bir yönden belann sebebi olmadm örenirdi.

Çünkü onun sebebi olsayd, belay ortadan kaldrrd. Böyle bir du-

rumda sebep belay kaldrmayarak kiinin belay kaldrmas için Allah’a

yönelmesine sebep olmasyla snrldr. Öyleyse insan, manevi olarak

sebeplerin etkisi altnda kalmay sürdürür. Çünkü sebeplerin ortadan

kaldrlmas imkânszdr. Allah’n ortaya koyduu bir eyi kul nasl kal-

drabilir ki? Böyle bir imkân yoktur. Fakat bilgisizlik bütün insanlara

yaylm ve onlar körelterek, kendilerine doru yolu buldurmamtr.
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‘Allah diledii kimseleri doru yola ulatrr.*
301 Yani O’nun emrinden

vahyedilmi ruh ile hidayet eder. Böylelikle diledii kullarna hidayet

eder. Kukusuz ki Allah hidayetin ruh ile gerçekleeceini ortaya koy-

mutur. Bu da, âlemde sebebin ortaya konulmasdr. Öyleyse sebepleri

benimsemek, Allah’a itimat etmek ile çelimez. Bu nedenle Allah teala

baz sebepleri kendilerinden daha düük sebeplerin sebepleri yapmtr.

Böylece sebeplerde sonunda Allah’a vardr. Allah ise ilk sebeptir, yoksa

kendisiyle meydana geldii bir sebep yoktur. Gerçi âlemin sebebi, zat

deil, mertebedir. Mertebenin sebebi de alemdir. Öyleyse âlemin (olu)

sebebi mertebenin var ediliinde, mertebenin sebebi de âlemi bilmede-

dir. Anla!

Gündüz (canllarn) hareket etmesi için aydnlandnda, eya için

doum gerçekleir. Böylelikle genellikle duyu âleminde varlklar ortaya

çkar. Rüzgarlar denizlerde eser, dalgalar çarpr, gemiler yüzer, deniz-

ler içlerindeki eyleri dalgalarn çarpmas nedeniyle frlatr. Duraanlk

için gece karardnda ise rüzgarlar sakinleir, dalgalar durulur, deniz

genellikle kendisinde bulunan eyleri tutar. Bu kez doum, berzahta

gerçekleir. Böylelikle kark rüyalar, doru rüyalar ve kâbuslar meyda-

na gelir. Bu durum, duyuda türeyenlerin suretlerinde meydana gelen

çirkin-güzel fiil ve yaratl suretlerine benzer. Bu durum genellikle ge-

cenin sadrnda ve gündüzün sadrnda gerçekleir. Çünkü rüzgarlar an-

cak günein doumundan sonra eserler ve bu durumda rüzgarlar mey-

dana gelir. Nitekim yardm rüzgarlar da ancak ikindinin sadrnda ve

barnda eser. Bu ise zevalden sonradr. Bu nedenle bu esnada sava-

mak uygun bulunmutur. Gece duraanlk ve karlkl sohbetin vakti-

dir. Geceleyin insan sevdiiyle ve genellikle kendisiyle dinginlik buldu-

u kimseyle geceler, ancak kendisiyle ünsiyet ettii kimseyle sohbetler

eder. Bu nedenle gece, sevgi vc merhametin asl olmutur. Öyle ki, me-

lekler azap ettikleri kimselere genellikle gündüzleri azap ederler. Gece-

leyin ise etmezler. Çünkü azap eden de, geceleyin azap ederse kendisi

de uykusuzluk ve karlat uyumama hali nedeniyle azap çeker. Öy-

leyse gece, dinlenme vc rahatlama vaktidir. Azap eden ise kendisine ezi-

yet etmek istemez ve bu nedenle azab hareketin vakti olan gündüze b-

rakr. Öyleyse sevgi ve muhabbetin asl geceden var olmu iken bunun

zdd gündüzde mevcuttur.
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Sonra, gaybet, yani sevilenin sevenden gizlenmesi, sevginin gerek-

tirdii ekilde bir öretim ve tedip gizlenmesidir. Çünkü sevgisinde dü-

rüsta Allah sevgilisinin gizlenmesiyle snadnda, sevgilisini gör-

mek üzere hasret çeker. Bu durumda sevgisinde dürüsttür ve itibar ar-

tar, sevgilisini (görmeyle) nimedendiginde ödülü katmerleir. Çünkü

sevgiliye kavuma esnasnda bulduu haz, kendisiyle birlikte olurken

bulduu hazdan daha büyüktür. Korkudan sonra güvene kavumann

verdii tada denk bir haz yoktur. Bu sayede kiinin duyduu haz kat-

merleir. Bu nedenle cennediklerin nimederi her an sürekli yenilenir ve

bu durum onlarn bütün duyularnda, manalarmda ve tecellilerinde ge-

çerldir. Öyleyse onlar sürekli bir neelenme halindedirler. Bu nedenle

(sevgili ile sevdii arasndaki bu gizlilik halinde) onlarn nimederi, ayr-

ln gerçeklemesi ve bir daha buluamama korkusu nedeniyle, en bü-

yük nimettir, insan bu mertebenin büyüklüünü bilmedii için, sürekli

birlikte olmak ister. Bilen ise nimetin sürekli yenilenmesini ve iki nimet

arasnda fark bulunmasn ister. Böylelikle gerçekte olduu gibi yeni

nimet ile haz alma gcrçeklqir. Her insan bilmese, her akl anlamasa ve

her göz görmese bile, gerçekte nimet, her an yenilenir. Nimetteki yeni-

lenmeyi göremeyen insann bilgisizlii, onun bkmasna yol açar. Bu

bilgisizlik insandan kalksayd, âlemde bkma diye bir ey olmazd. Bina-

enaleyh bkknlk, her an varln koruma ve nimederini yenileme hu-

susunda insann Allah' bilmediinin en büyük delilidir. Allah bizi ram

kqif ve en genel müahede sahibi yapsn! Ayne’l-yakîn ne kadar da e-

reflidir ve ileri bulunduklar hal üzere müahede eden kimse ne kadar

mutludur! Fakat Allah teala bu bilgisizlik ile himmet sahiplerini dikkate

almtr. Bu durum, insanlar hakknda O’nun bir merhametidir. Çünkü

onlar her bir zaman diliminde azaplarnn yenilendiini görselerdi, bu-

nun azab daha büyük ve çekilen aclar daha katmerli olurdu. Bu müa-

hede arama engel konulup bu ilk üzüntünün kendilerine qlik eden ey
olduunu zannettiklerinde, anszn geliin (sknts) onlarda bulunma-

m, sürekli kendileriyle birlikte bulunduunu zannettikleri için, onu

yüklenmek kendilerine hafif gelmitir. Bu durum onlara dönük bir

rahmet ve hafifletmedir. Cehennemde ise durum farkldr, çünkü ce-

hennemlikler, her nefes azabn yenilenmesini müahede eder. Biz ise

perdelenme yeri olan bu dünya hayatndaki durumdan söz etmekteyiz.

Bu dünya sadece arifler içir, perde yeri deildir, çünkü onlar için dünya
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ahiret gibidir. Baka bir ifadeyle onlar keif ve müahede sahibidir. Bu

ikisi, ayne’l-yakîn’in (görme kesinlii) kendilerine verdii iki eydir ki,

göz, bilgi araçlarnn en yetkinidir. Görme duyusuyla gerçekleen bilgi,

haz alnan bilinenler arasnda en büyük hazza sahip olandr. Öyleyse

arifler hüküm bakmndan ahrette, duyu bakmndan ise dünyadadrlar.

Baka bir ifadeyle onlar, mertebe bakmndan ahirette iken yer bak-

mndan dünyadadr. Sonra onlar adna bu durum, kabirden cennete ve

bu ikisinin arasndaki ahiret yerlerine göre ahirete bitiir. Bu durum u
ayette belirtilmitir: ‘Dünya. hayatnda onlara müjdeler vardr.’*09 Burada

kast edilen, ariflerin zikrettiimiz eyleri dünya hayatnda müahede

etmeleridir. Ahirette ise kabirden cennete kadar bu hal sürer. Öyleyse

ariflerin nimeti, kesintisiz bir nimettir. te bu, ariflerin nimetidir ve

bakalar bu sürekli nimete sahip deildir.

Sonra, Hak bu menzilde inayetine mazhar olmu kuluna unu em-

reder: Böyle bir müahedede Hak seninle beraber olduu gibi sen de

kendilerini mudulua sevk eden bütün ilerinde kullarla birlikte olmal-

sn. Arif bunu sadece tebli ve nasihade yapabilir, daha fazlas elinden

gelmez. Öyleyse arif, bu makama ulatran yolu açklamal ve onu be-

yan etmelidir. Yoksa bu makam kullara verme imkân yoktur. Çünkü

bu verme, sadece Allah teala’ya özgüdür. Allah teala öyle buyurur: ‘Ey

Peygamber, sen tebli, et.”
10 Tebliini yaptktan sonra ise kendisine öyle

denilmitir: Görevin, sadece teblidir. Yoksa hidayet etmek senin göre-

vin deildir. ‘Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediklerine

hidayet eder.”
11 Hakikaücr hakkndaki u sözü nc güzeldir: ‘O hidayete

ulaacaklar en iyi bilendir.’312 Çünkü bilgi bilinene, bilinenin üzerinde

bulunduu hale göre iliir. Allah teala öyle buyurur: ‘Sen iman etmiyor-

lar diye kendine yazk edeceksin .

)m Öyleyse resullerin ve bilginlerin ara-

sndan varislerin vazifesi, sadece açklayarak ve dile getirerek tebli et-

mekle snrldr, baka bir görevleri yoktur. Onlarn ödülleri ise veren ve

ihsan eden gibidir. Çünkü ‘iyilie rehberlik eden, onu yapan gibidir.’

Çünkü iyilie delalet de iyiliin bir parçasdr.

Bu menzil, ayn zamanda, istinat etmeyi ve istinat edilen eyi bil-

meyi de içerir. En büyük istinat, ilahi (isimlere) dayanma ve istinat et-

medir. Bu istinat, ilahi isimlerin mertebelerini belirlemek üzere eserle-

rinin varlnn mahalline dayanmas ile varlklar ortaya çksn diye

mahallin ilahi isimlere istinat etmesi ve dayanmasdr. te bu, istinatla-
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rn en büyüü ve kendisine dayanlanlarn en azametlisidir. Böylelikle

seni yola attk, düe kalka ilerlemeye bak!

Bu menzilden insanlarn bo yere ilgilendikleri baz hususlar da ö-
renilir. Örnek olarak (tasavvuf yolunda) fakirliin zenginlikten veya

zenginliin fakirlikten üstün tutulmasn verebiliriz. Bu konulara dal-

mak, bilgisiz için olduu kadar kendisini bilenler için de gereksiz konu-

lardandr. Çünkü haller birbirinden farkl olduu gibi menziller de fark-

ldr. Her halin kemali, varlnn ortaya çkmasmdadr. Allah teala öy-

le buyurur:
cHer eye yaratlm vermitir Binaenaleyh bu ayet, ken-

disini anlayan ve tam olarak kavrayan kimseler için, gereksiz ilere dal-

ma imkân brakmamtr. u var ki gereksiz iler de, Allah tarafndan

yaratlmtr ve Allah onlara da yaratllarn vermi, sonra da hidayet

etmitir. Baka bir ifadeyle unu açklamtr: Gereksiz ilerin bulundu-

u kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularla megul olurken, kendisi-

ni ilgilendiren eyi ise bilmemektedir. Fakirlik kendiliinde yaratl

tam bir eydir. Onun zenginlikte bir pay yoktur. Zenginlik de, kendi

halinde yaratl yetkin bir eydir ve onun da fakirlikte bir pay yoktur.

ler birbirine girseydi, zenginlik fakirlik ve fakirlik zenginlik olurdu.

Çünkü bunlardan her birisi, ötekinin kurucu unsurudur. Zt ise ztdd-

nn ayn olmaz. ki zt belirli bir durumda bir araya gelmi olsa bile,

zenginlik ve fakirlik kesinlikle bir araya gelmez. Öyleyse fakirliin varl-

nda Allah katnda bir konumu yoktur. Zenginliin ise varlnda kul-

da bir yeri yoktur. Öyleyse Allah yaratklardan daha üstündür dcnilc-

meyecei gibi ayn ekilde zenginlik fakirlikten daha üstündür veya fa-

kirlik zenginlikten daha üstündür de denilemez. Öyleyse fakirlik, yara-

tklarn nitelii iken zenginlik Hakkn niteliidir. Karlatrma ancak

tek bir cins ortak paydasnda birleen eyler için mümkün olabilir. Hak

ile yaratklar bir araya getiren ortak bir özellik ise yoktur, dolaysyla

zenginlik ile fakirlik arasnda bir karlatrma söz konusu deildir. Al-

lah teala zenginlik hakknda öyle demitir: ‘Kukusuz ki Allah âlemler-

den müstanidir ’ÎI5 Fakirlik hakknda ise öyle der: ‘Ey insanlar! Siz Al-

lah’a muhtaçsnz Allah ise zengin ve hamid’dir (övülmeye layktr) >m Bu-

nu bildikten sonra, zenginlik fakirlikten veya fakirlik zenginlikten üs-

tündür diyen kimse, ‘Allah m üstündür, yoksa yaratklar m üstündür?’

diyen kimseye benzer. Bu kadar bilgisizlik, bu sözü söyleyene yeter.
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nsanlarn hakknda konutuu ve zenginlik (nâ) diye isimlendir*

dikleri eye gelirsek, böyle bir ey, nasl zenginlik olabilir ki? Sen Al-

lah’a muhtaçsn ve zenginliinde zenginliinden müstani deilsin ki?

Baka bir ifadeyle senin zenginliin yoksulluunun ta kendisidir. Böyle

bir ey, gerçekte ‘zenginlik’ diye isimlendirilmez. Öyleyse gerçek varla

sahip ey ile -ki fakirliin- gerçek varl olmayan bir ey -zenginliin-

arasnda nasl karlatrma yaplabilir ki? nsann zengin diye isimlendi-

rilmesi, o esnada amaçlad eyde etkin olan sebebin varlndan iba-

rettir. Bu durumda insan, söz konusu sebep nedeniyle, muhtaç olduu

ey bu sebeple var olaca için ‘zengin’ diye isimlendirilir. Öyleyse in-

san, arzî zenginlii içinde zatî olarak yoksul olandr. Muhtaç olduu

eyi salayacak sebep kendisinde bulunmadnda ise zenginlik olmak-

szn, fakir diye isimlendirilir. Öyleyse insan için her iki durumda da fa-

kirlik vardr, çünkü her iki durumda da zat kendisiyle birliktedir. Du-

rum böyle olunca, (fakirlik ile zenginlik arasnda) karlatrma yapma-

ya kalkmak, gerçek bir nitelik ile göreli-geçici bir nitelik arasndaki bil-

gisizlik demektir.

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, bilgine, örenciye, soru

sorana ve sorulana gereken eylerin bilgisidir. imdi ihtiyaç olduu öl-

çüde, bunun bir ksmn açklayalm. Çünkü bu ihtiyaç genellikle insan-

larda ortaya çkmaktadr. öyle ki: Cahil birisi bir ey sormak üzere bi-

lene geldiinde, soruyu hangi yönden sorup cevabm öreneceini bil-

memektedir. Buradan soru sormaya kendisini sevk eden yönün deerini

de örenir. Buna öyle örnek verebiliriz: Bir duvarm ardndan bir ses

duyan kimse, orada bir ey bulunduunu kesinlikle bilir, fakat onun

mahiyetini bilemez. Ya da bu duyunun yerini bilemez. Belki de örtü-

nün ard deildir. Bunun üzerine perdenin ardn bilen birisine, orada

duyuyla alglanabilecek bir eyin olup olmadn sorar. Eer var ise

mahiyeti nedir? Soru sormak, bir yönünün bilinmedii ve bir yönünün

bilindii bir eyi sormak demektir. Konuyla ilgili olarak, baz kelamclar

bir takm sorunlar ileri sürmütür. Bunlar bizim konumuzla onlarnkini

ayran hususlardr. Bu kitabmz, fikrî ve teorik deerlendirmelerin ele

alnd bir kitap deildir. Bu kitap, vehbi ve kefi bilgiler için yazlm-

tr. Zikrettiimiz hususu anlamaktan aciz olan bilginlerin adeti, udur:

Örenci bilmedii bir meseleyi sormak, üzere öretmene geldiinde,

konu soru sorann haline göre ar bir mesele ise ona öyle derler: Seni
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ilgilendirmeyen bir meseleyi sorma, takatini aar ve sonunun cevabn

anlayamazsn.’ Bize göre ya da gerçekte i öyle deildir. Böyle bir du-

rumda eksiklik, (soru soranda deil) sorulan kiidedir. Çünkü soruyu

sorana göre, konunun muhtemel cevabnn yönünü bilmemekte, sor-

duu soruda faydalanmasn salayacak ekilde ona öretememektedir.

Alim böyle davransayd, soru soran kimsenin akimn kaldramayaca

ve anlaynn yeterli gelmeyecei yönler kendisine gizli kalrd. Böyle-

likle soru soran kii, bilginin cevabyla sevinir ve o konuyu söz konusu

yönden örenmi olurdu ki, o sahih bir yöndür. Alimin bilgisini anla-

yl zeka geçerse, o yön ölçüsünde kendisini kaçrm olur. Anlayl-

zeka ile o meselenin yönlerinin anlamamada eidenmi demektir. Öy-

leyse soru soran, cevabm anlamayaca bir soru sormamtr.

Hz. Peygamber, konuyla ilgili
4
olarak, sahabeye sayg öretmek

üzere bizi bilgilendirmitir. Bunlardan birisi u hadisedir: Adamn birisi

Hz. Fcygambcr’c gelmi. Hz. Peygamber’in srt sahabesine dönüktü.

Adam öyle demi: cEy Allah’n peygamberi! Cennediklerin ne giydii-

ni sormak istiyorum. Yaratlm bir ey midir, yoksa dokunmu bir ey
midir ?

5 Orada bulunanlar, adamn sorusu karsnda gülmü. Hz. Pey-

gamber ise kzarak öyle demitir: ‘Bilmeyen birisi bilene soru sordu

diye mi gülüyorsunuz? Ey adam! Onlardan cennet meyveleri taar.’ Ar-

dndan adamn memnun olaca ekilde kendisine cevap vermi, soru

soran karsnda nasl davranlmas gerektiini de sahabesine öretmi,

adamn utancm gidermi, adam da bilgili ve sevinçli bir ekilde geri

dönmütür. Allah teala öyle buyurmutur: ‘Soru seram azarlama ”17 Bu

ifade geneldir. Gerçi ayetin ini sebebinde kast edilen ey, bügi ören-

meyi istemektir. Çünkü o, Hz. Peygamber’e ait ezeli bir halin ögretil-

mesiydi. Bu durum u ayette belirtilir: ‘Seni arm buldu, hidayet etti

(yol gösterdi).’
318 Yani seni hayrette buldu ve sana gerçei açklad. Öy-

leyse birisi sana gelip soru sorarsa, o kii, arm bir halde olduun

önceki durumun konumundadr. Dolaysyla, nasl ki ben seni kovma-

dm, sen de onu kovma! Ben sana nasl açkladm, sen de ona öyle açk-

la. Nitekim Allah teala eski halini öretmek üzere kendisine öyle de-

mitir: ‘Seni yetim buldu da barndrmad m?3 '9 Yani senin zelil etmedi,

yetimliin ve krkln nedeniyle zorbalkla seni kovmad. ‘

Yetime gelin-

ce...”
20 Kendisini bulduunda. ‘

Azarlama (ezme).”21 Ona yumuak dav-

ran, onu himaye et, kendisine ihsanda bulun. Hz. Peygamber öyle bu-



Yirminci Siür 235

yurmutur: ‘Kukusuz ki beni Allah terbiye etti. Ne de güzel terbiye et-

ti!’ Öyleyse yapmamz gereken ey, bu gibi ifadelerinde, peygamberle-

rine örettii adaba uymaktr. Baka bir örnek ise Nuh’a söylediidir:

‘Sana cahillerden olmaman tavsiye ederim.™
2 Burada Allah, ‘sana tavsiye

ederim’*** derken, Nuh’un yal olmas ve yann büyüklüü nedeniyle,

incelik göstermitir. Yallarla konumann belli bir tarz ve özellii ol-

duu gibi gençlerle konumann da belli bir usulü ve yöntemi vardr.

Hz. Peygamber hakknda ise öyle buyurmutur: ‘Cahillerden olma.™4

Bu lütuf nerede, o kahr ve senlik nerede? Aradaki fark, yallk zafiyeti

ile gençliin gücüdür. Elli yl nerede, be yüz yl hatta daha fazlas ne-

rede? Öyleyse ilk resul olan Nuh ile son resul olan Hz. Muhammed’e ve

dier peygamberlere dönük hitaplar, durumlarna göre gerçeklemitir.

Kur’an- Kerim’de yer alan ‘unu yap’, ‘bunu yapma’ gibi bütün ifade-

ler, ilahi adap ksmna girer. Bunlar aratnrsan, ilahi edebi örenmi

olursun. Bu edebe uyarsan, Allah’n izniyle baarya erersin. ‘Allah do-

ruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ DOKSANKNC BÖLÜM
Musevî Mertebeden, Gayb Âlemi ile ehadet Âleminin

Ortaklk Menzilinin Bilinmesi

Gece örter, gaybteki srlar

Güne karanlklarn gizledii ne varsa gösterir

ahs kadn ise onu zikretmez

Ta ki dieri gelir ve onu zikreder

Varlk asl, zdd ise köksüz

Fakat varln asl onu izhar eder

Seni hiçbir ey Allah’tan al koyamaz, raz ol O’nda

Rab olarak; gölgenin gizledii kimse olma
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Rabliinde, bilgi ile O’nunla var ol

Bir hilal görsen bile, dolunay yapar O’nu

Heva seni çarrsa, bir gün, eksiklih nedeniyle

O’ndan seni çaran, hevay zorlar

Verdii ihsanna yok bir bedel

Ne dünyada ne ahrette, böyle derim ben!

Ceza bir bedel deil uygunluktur

Bedel olsayd, onu tercih etmezdim

Allah’n rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Ey kardelerim! Bi-

liniz d, deer bakmndan en büyük menzillerden biri olan bu menzil,

gaybî nikah menzilidir. Gaybî nikah, anlamlarn ve ruhlarn nikahdr.

Önünde bulut bulunmayan günee benzeyen ilahi tecelli ilmi bu menzi-

le özgüdür. Bu tecelli ayn dolunay halindeki tecellisinden bakadr. Bu

durum, Hz. Peygamber’in ‘Rabbinizi dolunay gecesinde ay gördüü-

nüz gibi göreceksiniz’ hadisinde belirtilir. Bu tecellinin bu menzille ili-

kisi yoktur. Ayn ekilde günei, ölen vakti önünde bulut bulunmadan

gördüünüz gibi (Rabbinizi görürsünüz). Bu menzil, buradan öreni-

lir. Bu, ilahi garip bir mazhardr. Korku vc cezayla snrlanm olan ila-

hi cömertlik de bu menzilden örenilir. Bunun yan sra, çirkin olsa bile

doruluk, güzel olsa bile yalann mertebesi buradan örenilir. Kazanl-

m zenginlik -ki geçici zenginlik demektir-, muduluk vc bedbahdk

alamederi, Allah’n kendilerine itimat edilsin diye koyduu eylere da-

yanan kimsenin baarszla uramas gibi hususlar buradan örenilir.

Allah o sebepleri kendilerine itimat edilsin diye koymu iken, onlara

itimat eden kimse niçin baarsz olmutur? Diller mertebesinden, ilahi

ifade derecelerinden açklama bilgisi bu menzilden örenilir. Kendisin-

de iki zararn bir araya geldii ve birbirini çektii mertebe bu menzil-

den örenilir. Lazm olan istilam vc bu istilam makamnn kendisine

verilmi olduu yaknlam kimseler ile benzerlerinden bunun ve ve-

rilmedii kimseler buradan örenir. Arifin her eyde bulduu ve Hakka

zorunlu olmayan cömertlik buradan örenilir. Söz konusu cömertlik,

Hakkn yaratmasnn (nedeni olan) cömerdiktir. Acaba Hak özel bir

amelle ulalan bir bedel olur mu, olmaz m? Allah izin verirse bu bö-
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lümü fasl fasl, bazen ima yoluyla bazen deinerek açklayacaz. Çün-

kü bunu (ayrntl olarak açklamak) sözü uzatr. Yardmc Allah’tr.

O’ndan baka Rab yoktur.

Bu kapsamdaki konulardan birisi netice veren gayb nikahdr. Allah

teala öyle buyurmutur: ‘

Rüzgarlar dölleyici (alayc) olarak gönder-

dik
”23 Baka bir ayette ise öyle buyurmutur: *

Gökten bir su indirdik.

Onunla meyveler onaya çkar.’
326 Baka bir ayette ise öyle denilir: ‘Sizin

için yeri yatak, göü bina (tavan) yaptk.’
327 Daha önce, elinizdeki kitabn

ulvi babalar ve süfli analar bölümünde bu bölümden söz edilmiti.

Oraya baklabilir!

AÇIKLAMA

Anlamlarn Manevi-Gaybî Bir ekilde Cisimleri

Nikahlamas

Bu menzilde kendisiyle ilgili hususlar zikredelim. öyle ki: Anlam-

lar, cisimleri gaybi-manevi bir ekilde nikahlar. Bu ikisinden ise onlarn

hükümleri doar. Bu ise idrak edilme özelliinde olmayan ilahi el üze-

rinde bir perdedir. Bunlardan birisi de, Heba’da zuhur eden bütün su-

retlerdir. Heba suretler için bir kadn, sureder ise onun için koca gibi-

dir. Bu ikisinden ise ancak kendilerinin ayn olan bir ey meydana gelir.

Çocuun kendi ebeveynin ayn olmas, en garip srlardan birisidir. Ebe-

veyn de çocuklar olan kimsenin ayndr. Hallac’n ‘Anam babam do-

urdu’ derken kastettii ey budur. Babann babas olduu çocuunun

ayn olmas ancak bu özel nikahta mümkündür. ‘Ol’ sözü de bu kap-

samdadr. Bu kelime, ‘yaratma emri’ kelimesidir. Allah teala Isa’nn Al-

lah’n kelimesi olduunu belirtmitir. Varlklarn da Allah’n kelimeleri

olduunu söylemitir. O’na ait varlklarda bulunan ey, sadece ‘ol’ em-

ridir ve o var olann ayndr. Çünkü o kelimedir ve a'yân- sâbitc’ye yö-

nelmitir. Öyleyse a’yân- (sabite) onun için anne gibidir. Böylelikle ke-

limeler ortaya çkmtr. Bu durum, söz konusu a'yân- sâbite’nin varl-

nn bu gaybi nikahtan meydana geliidir. Bu ikisinin arasnda çocuk

ise onlarm ayn olmutur, kendilerinden baka deildir. Bu ise birinci
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durumdan daha latiftir. Çünkü burada çocuk, mertebe kelimesinin ay-

ndr. Öyleyse ‘ol
5 olann ayndr ve Allah’a nispet edilmitir. Birinci ise

ikinci derecededir. Çünkü o, heba ve surete mensuptur. Bu nikah ise

kendisinde içkindir. Anla! Kukusuz k seni yola sevk ettik.

Bütün cisimseller, gaybi bir nikahtan meydana gelmi çocuklardr.

Bütün cisimler ise bir ksm gaybi bir nikahtan, bir ksm ise gaybi bir

nikah olmakszn duyusal nikahta içkin olarak meydana gelmitir. Ör-

nek olarak rüzgarlarn, sularn, hayvanlarn, bitkilerin ve madenlerin ve

doal cisimlerde deil unsuri cisimlerde oluan eyleri verebiliriz. Çün-

kü unsuri bir anneye aktard eyle onun babas olmadkça, mülk âle-

minden herhangi bir eyden kendi cinsinden bir ey meydana gelmez.

Öyleyse meydana gelen ey, o ikisi rasnda meydana gelen çocuktur.

Bazen ise bir melek meydana gelir. Bu ise melein ilham diye isimlen-

dirilen eydir. Bu, melein insan nefsine aktard eydir. O ikisinin

arasnda bir tespih veya tehlil meydana gelerek, tehlil yapan veya tespih

eden kimseden nefes olarak çkar. Böylelikle nefese ve cevherine meleki

bir suret üfler. Bu kez üflenilmi olan melek, onun babas, nefes ise an-

nesi olur. Bu suret babasna yükselir ve annesi olan insan nefsi adna k-

yamet gününe kadar balanma dilemek üzere melein yannda bulu-

nur. eriatta buradan harekede öyle bir hüküm verilir: Temyiz ve akl

çana ulatnda, (boanma halinde) baba çocuu annesinden alr. Bu
konuda görü ayrl yoktur. Çünkü bu melek bir akll yaratr.

Nikahlarn en garibi, yok etmedir. Bu nedenle keif ehli hakknda

görü ayrlna dümütür. Allah teala ise onu meiyetine balayarak

öyle buyurmutur: £
Dilerse

,
sizi giderir.

5328 ktidar ve güç yetirmeyi de,

baka bir kavmin var edilmesine balayarak, öyle buyurmutur: ‘Baka

bir kavim getirir.’329 Burada Allah, iki kiiye iaret eden ‘zeynike’ zamirini

kullanmam, birlii yönünden iaret, daha yakn olana ait olmutur ki,

kullanlan zamir de odur. Döllemeyen rüzgarlarn gönderilmesi de bu

kapsamdadr. Çünkü bu rüzgar, cevherlerden deil, bir araya gelmekten

ortaya çkm surederin varlklarn gidermek içindir. Öyleyse bunlar

varlk meydana getirmez ve bu nedenle kendilerine ksrlk izafe edilmi,

dölleyicilik özellikleri olumsuzlanmtr. te bu, çocuk domas için

deil, ehvet amaçl cinsel ilikidir. Nitekim cennet ehlinin cinsel iliki-

leri de öyledir. Öyleyse her ehvetten bir varlk meydana gelmez ve

kendisi nedeniyle bir varln bulunmas gerekir. Buradan keif ehli ara-
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snda görü ayrl ortaya çkmtr. Buna göre var olan suretlerin ha-

kikatlerinin -mevcut olmayan- sabit hale raci olduunu kef eden kimse,

öyle der: Ksr rüzgar, sübut mertebesinde kendisinden çkm olan e-

yi meydana getirir. O, Hak tarafndan görülmektedir ve ‘dilerse sizi gi-

derir’
330 ayetinde meiyet, ona limitir. Yani kendisinde yoklukla nite-

lenmi olduunuz ilk halinize sizi geri çevirir. Bu ise bir ksrlktr, çün-

kü ondan kendisi nedeniyle var olmamtr. Bununla birlikte o, Yarat-

cs için zahirdir vc görülmektedir. Mevcut suretlerin (yok etme)

meiyeti kendilerine yöneldiinde veya ksr rüzgarlar estiinde yoklua

döneceini müahede etmeyen kimse ise öyle der: ‘Bu, herhangi bir

ey meydana getirmez. Çünkü var etme, iktidara aittir, yoksa meiyete

ait deildir, dölleyici rüzgara alttr, ksr rüzgara ait deildir. Çünkü var

olan bir ey kendisinden ortaya çksayd, ksr olmazd, ite bu, keif eh-

li arasndaki görü ayrlnn nedenidir. Öyleyse olumsuzlama varln

kendisiyle ilgiliyken ispat edilen ey sübutun kendisiyle ilgilidir. Bu ikisi

kesinlikle bir eyde bir araya gelmez. Dolaysyla gerçekte bir görü ay-

rl yoktur. Çünkü aramzdan muhakkik olanlara göre bu yolda görü

ayrl, ancak bu ekilde olabilir. Baka bir ifadeyle bu yolda olabilecek

görü ayrl, lafzdadr. Herkes sözüyle neyi kast ettiini yorumlad-

nda ise görü ayrl ortadan kalkar. Bu konudaki imalarmz yeterli-

dir.

ekilci bilginlerin görülen hakknda görendeki kukunun ortadan

kalkt durumu kendisine benzettikleri güne tecellisi de bu menzilden

örenilir. Onlar bu durumu bir de dolunay halindeki aya benzetirler.

Bu da, bu hadiste kast edilen eyin bir yönüdür. Fakat muhakkikler,

buna ilave olarak, iki mazharn farkl olduunu eklerler. Dolunay gece-

sinde aya benzetilen tecelli, özel bir mazhardr. Çünkü Hz. Peygamber

‘dolunay gecesi’ demi, ‘dolunay halinde’ dememitir. Böylelikle onu

geceye izafe etmitir. Çünkü ben, ay günq gündüz bulunmakla birlikte

dolunay halinde görebilirim. Öyleyse Hz. Peygamber onu geceye sade-

ce muhakkiklerin kendisini bildii bir nedenle geceye izafe etmitir. Bu

menzil, söz konusu durum hakknda konuulaca menzil deildir. Fa-

kat bu menzil, güneteki tecelli menzilini içerir. Çünkü Hak, muhakkik-

lere göre, tek bir surette iki kere veya iki ahsa (ayn ekilde) tecelli et-

meyecek kadar yücedir. Öyleyse Hakta tecellide bir tekrar yoktur. Bu-
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nun nedeni Hakkn sahip olduu mutlaklk ve ilahi geniliktir. Tekrar,

darlk ve snrlanmaya yol açar.

Bilmelisin ki, güne tecellisi, yani günee benzetilen tecelli, bize

göre en geni tecelli diye isimlendirilen eydir. Bu tecelli, insann onda

kendisini görmekten fani olmad tecellidir. Bu kitabn banda
A

Adem’in toprann kalntsndan yaratlm olan yerden söz ederken

ona deinmitik. Bu tecelli zati bir mazhardr ve onda tecelli nedenlisi-

ne -nedenine deil- izafe edilir. Bununla birlikte neden nedenlisinde tek

hakikat olarak ve keyfiyeti bilinmez* bir halde zuhur etmitir. Bu du-

rum, günein gündüzün içinde gözükmesine benzer. Bununla birlikte

gündüz, günein görünmesinin nedenlisidir. Baka bîr örnek ise kandi-

lin nn, onun üzerine yaylm ktan olmasdr. Böyle bir ey, ne-

den ve nedenlinin birlikte görülmesi diye isimlendirilir. Öyleyse seni

kendinden habersiz yapmayan her tecelli, bu konumdadr. Tecellinin

‘en geni’ diye isimlendirilmesinin nedeni ise müahede eden kimsenin

tecelli edeni, edileni ve tecellinin nedenini ayn anda görmü olmasdr.

Geni olmayan tecellide ise kendisinden bakasn görmezsin. Ne ken-

dini ne bakasn görmezsin. Müahedeni, içinde bulunduun durumu

da bilmezsin. Ta ki tecelli sana döner ve perde meydana gelir. Perde

parçalanm olsayd, bu tecelli snrl ve dar olurdu, çünkü perde kendi-

sini snrlamtr. En geni olan ise perde içinde ortaya çkt gibi perde

olmakszn da ortaya çkabilir. Böylelikle müahede eden, iki sureti bir-

birinden ayrr. Bu nedenle onlarn hakknda öyle denilir: ‘Onlar kök-

lerine geri döndürün.’ Bu durum onlarn acizliklerine iaret eder. Yani

orada hapis kalrlar. Burada nefis cevherlerin bulunduu deryalar var-

dr. Onlara sadece nefesi geni gaybe âk dalgçlar ulaabilir. Bu menzi-

lin içermi olduu tecelliyle kast edilen eyi açklam oldum. Onun ya-

rarlar sayszdr. Onlar saymaya kalksaydk, bir kitap kendilerine yet-

mezdi. Çünkü dünyadaki ulvi âlemde ebedilik ona ait iken ahirette süfli

âlemdeki ebedilik ona aittir. Bu tecelliden baka, kendisinden meydana

gelen eyde ac ve haz gibi iki zdd bir araya getiren bir tecelli yoktur.

Bu tecelli, seven için bakasna sarlan ve onu öpen bir mauk gibidir.

Bu bakmdan bir yönüyle seven, ac duyarken bir yönüyle de haz alr.

Korku ve cezayla snrlanm olan cömertlik de bu menzilden bilinir.

Bunun yan sra çirkin olsa bile doruluk, güzel olsa bile yalann merte-
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besi de buradan bilinir. Kazanlm zenginlik -ki geçici zenginliktir-,

mutluluk ve bedbahtlk alamederi bu menzilden örenilir.

Bilmelisin ki, verginin sebepleri deiiktir. Bu balamda baz kim-

seler karlk için verirler ve bu durum alveri diye isimlendirilir. Bu-

radaki cömertlik, satn alana büyük menfaat verecek bir eyle kendisini

nimetlendirmi oimandr. Mal alan kii ise müstani olduu bir eyi

sana vermi demektir. Öyleyse dcaretin taraflarndan her biri, elde

edilmesinde her tarafn menfaatin bulunduu bir eyi getirmi demek-

tir. Çünkü bunu engelleme imkânna sahiptir. Bu nedenle de verilen

yönünden -veren yönünden deil- cömertlik diye isimlendirilir. Bu kap-

samda insan, mal hakknda korkarak veya kendisine gelecek duyusal

aclar nedeniyle verebilir. Bu durumda o, bu vermeyle iyi yâd edilmeyi

ve sal ve güveni satn almtr, öyleyse o birinci kii gibidir. kisinin

arasndaki fark ise udur: Birincide kendisiyle satn ald ey, kendisin-

de bir amacnn bulunmasnn mümkün olduu eydir. Burada ise acda

veya afiyetin ve güvenin kaybolmasnda kendisi için kesinlikle bir amaç

bulunamaz. Bu konuda farkl görü belirten dostlarmzn bir ksm
aadaki msranda görüünü belirten Ebu Yezid gibi muhakkik kimse-

ler olabilir:

Bütün amaçlarma ulatm da

Azapla bulduum kazdan baka

Ebu Yezid, buradaki maksadn açklamtr. Bu, hazdr ve o bizim

de vardmz ve benimsediimiz görütür. Muhakkik olmayanlarn gö-

rüü ise aym sözle ifade edilmi olsa bile, anlam itibaryla yolumuzun

esasyla ilgili deildir ve onun hakknda söyleyecek bir sözümüz yoktur.

nsanlarn bir ksm, nimetlendirmek ve baka nedenler için verir. Bu

menzÜ ise sadece zikrettiimiz hususla ilgilidir. Hz. Peygamber’in ‘Al-

lah’ size verdii nimetleri nedeniyle seviniz’ hadisi bu konuyla ilgilidir.

Böylelikle Hz. Peygamber, verdii nimet ve ihsanlar nedeniyle Allah’

sevmemizi emretmitir. Acaba kullan hakknda Allah’tan herhangi bir

ekilde nimetlendirme kapsamnn dna çkan bir varlk eylemi var m-
dr, yok mudur? Dostlarmz bu konuda görü ayrlna dümütür.

Bu balamda bir ksm nimetlendirmenin nimetin varlnn kendisi ol-

duunu belirtirken kendisine nimet verilen bu varln hükmünün ver-
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dii amaçlara dikkat etmemitir. Çünkü Allah acya da kendisine varlk

vermekle nimetlendirmitir. Hâlbuki ac, kendisinden ac duyann ama-

cna yatkn olmayabilir. Öyleyse o Allah’n kendisine verdii bir nimet-

tir. herkes hakkmdaki nimetin genelliine tek bir hakikade bal ol-

sayd, hiçbir ey olmazd. Çünkü hakikader böyle bir eyi kabul etmez.

Öyleyse her varlkta O’na ait bir nimet vardr. Bu nedenle kimin ma-

kam îsar ise kendisi zahit olarak kendisine lazm olan sadaka olarak ve-

rir. Bu durum, acnn hükmü kendisinde bilfiil bulunduunda, verdii

nimete karlk Allah’a ükretmesidir. Çünkü bundan önce Allah’n

mertebesini kendi amacna tercih ediyor deildi. Çünkü mülkte Allah’

yüceltmesine ve ükretmesine yardmc olacak bir ey ortaya çkmtr.
Çünkü o, kendisini var ettii için acnn Allah’a ükrettiini müahede

eder. Böyle bir haldeki kimseye Allah katndaki en büyük efaatçi, var-

lklar içerisinden ac, ilahi isimlerden ise (acnn dayana olan) el-

Mübli ve el-Müskim (hasta eden) gibi isimlerdir. Böylelikle bu efaatin

neticesi, hazzn varl ve ya sebebin ortadan kalkmas veya bekasyla

birlikte acnn gitmesi olacaktr. Sebebi varken acnm ortadan kalkmas

ise harikulade olabilir. Bu da insann kendisiyle ereflendii yaratklarn

en büyüüdür. Bu iradede Allah’ tercih etmesine gelirsek, hiç kimse

Allah’n mürid isminden kendi adma meydana gelecek iyilii bilemez.

Onu ancak kendisini bu deerli hale tahsis etmi Allah bilebilir. te bu,

çirkin olsa bile, Allah karsndaki davranta doruluk halidir. Çünkü

bu ac bakasma inmi olsayd, bu halin kendisine elik etmesi kaçnl-

mazd. Bakas hakknda insann bakasna inen bela nedeniyle Allah’a

ükrediyor olarak görülmesi çirkin bir itir. Özellikle de sevdii birisi

veya bir peygamber veya resul olduunda böyledir. Bu makamn mey-

dana getirdii bakasnn afiyet bulmasyla ise bu muhakkikin kendisini

giymi olduu çirkinlik gizlenmi olur.

Zikrettiimiz böyle bir yerde vermeyi terk eden kimseye gelirsek,

sen açkladmz hususlardan bu terkin sebebini ve terk esnasnda terk

edenin neyi görmü olduunu örenmi olmalsn. Çünkü bütün bun-

larn bilgisi, ortaya koyduumuz hususa dahildir, bunu aratrabilirsin!

Çünkü açklamaya kalkarsak, söz uzar. Kukusuz ki sana anahtar verdik

ve kilidini de sana gösterdik. Sen de ondan dilediini aç.

Bu bölümde kazanlm zenginlie gelirsek, bu onun hükmüdür.

Çünkü insan bakasndan müstani kalmas, hakikatleri bilmediinin
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delilidir. Çünkü bakann kendisinde bir etkisi yoktur. Kukusuz ki

onun zenginlii, ilgisi olmayan bir eye balanmtr. Allah’tan müs-

tani kalrsa, kapkara cahildir. Çünkü o bu nitelikle gerçek bilgiden ol-

duu kadar slam’dan da çkmtr. Öyleyse ondan daha çok hüsrana

uram birisi yoktur. Çünkü ondan daha cahili yoktur. Öyleyse müs-

tanilik, gerçekte mümkün deildir. Herhangi bir kimseye zenginlik ve

müstanilik izafe edilirse, zati deil, geçici bir izafe olabilir. Bu nedenle

Hakka ait el-Gani ismi de sclbi bir niteliktir ve âleme muhtaçlk kendi-

sinden olumsuzlanmtr. Herhangi bir eye muhtaç olan kimse, ondan

kesinlikle müstani kalamaz. Öyleyse gerçekte müstanilik, nispet ol-

malar bakmndan deil, nispeder yönünden sebeplerle ilgilidir. Öyley-

se senden zddn gideren her sebep, senin üzerinde hakim olan eydir.

Sen bu durumda zenginlik ile nitelenir misin, nitelenmez misin? Bu

nispetin hakikatinin verisine göre, senin bunu incelemen gerekir. Söz

konusu nispet seni bakasndan müstani ederse, nispet müstani oldu-

u gibi sen de onun sayesinde müstanisin. Seni müstani etmezse,

nispet müstani olmad gibi sen de onun vastasyla müstani olmaz-

sn. Söz gelii salt tokluu düünelim. Tokluk vastasyla açlktan müs-

tani kaldn söylenemez. Çünkü tokluk senin amaçladn bir ey de-

ildir ki, toklukla ondan müstani kalasn. Fakat açlk sende bulundu-

unda, sana duruluk, incelik, latiflik, kullua balanmak ve yoksulluu

verir. Bunu onun hakikati verir. Sen ise onu aramaktasn, yoksa ondan

müstani deilsin. Tokluk açln sana verdii zikrettiimiz her eyi ve-

rirse, bu durumda tokluk nedeniyle açlktan müstani kalabilirsin.

Çünkü açlk, özü gerei talep edüen bir ey deildir, o sadece zikretti-

imiz nedenle talep edilir. Zddnda bu durumlar bulduumuzda ise

artk açha ihtiyacmz kalmaz. Çünkü doa kendisini reddeder. Nite-

kim kendisini de doa var eder. Bu nedenle Hz. Peygamber açlktan Al-

lah’a snr ve öyle derdi: TMe kötü döektir, o!’ Çünkü açlk zikretti-

imiz durumlar kazandrm olsa bile, bu durumda insann mudak an-

lamda Allah’a muhtaç olmas kesin deildir. Aksine muhtaçlk Allah’tan

bakasna olabilir. Bu nedenle Hz. Peygamber genel hakknda ‘Ne kötü

döektir o!’ demitir. Çünkü bu yolun pirleri öyle derler: ‘Açlk pazar-

da satlsayd, müridin onu satn almas gerekirdi.’ Hz. Peygamber'n

gördüüne bakan sûfiler, bu ifadeyi sûflerin sürçmelerinden birisi ka-

bul eder. Bunlara örnek olarak, sûflerin yanld hususlarla ilgili bir
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takm risaleler yazm olan Ebu Abdurrahman Sülemi’yi verebiliriz ki

bizim görüümüz de bdur. Açln bir tanm ve ölçüsü vardr. Bu,

hayalî açlk deil, gerçek açlktr. Hz. Peygamber, gerçek açlktan Al-

lah’a snmtr. Çünkü bu açlk, iradi olduunda, insann eriata kar
isyankâr, kendisine kar zalim olmasna yol açar. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber, zorunlu olmadkça aç kalmazd ve bu Allah’ bilenlerin halidir.

Çünkü onlarn özelliklerinden birisi de, adalettir. Kukusuz ki sana ye-

terli gelecek ekilde (bu menzili) açklam olduk. Çünkü bizim açkla-

mamz, açk ifadeyi gereksiz klan bir deinmeden ibarettir.

Mutluluk (kazandran) amellere gelirsek, bunlarn alametleri, insa-

nn bütün hareket ve durularnda Allah karsnda huzur sahibi olarak

davranmas, fiilleri Allah’a var etme ve övülen bir balam yönünden

nispet edildiini görmesidir. Fiillerden knanm bir irtibat tarzn Al-

lah’a nispet etmek ise saygszlk, yükümlülük bilgisini ve onun kiminle

ilgili olduunu bilmemektir. Bunun yan sra ‘kendisine ‘yap denilen

yükümlü kimdir, bunu bilmemek demektir. Çünkü yükümlünün hiçbir

ekilde fiille ilikisi olmasayd, kendisine ‘yap’ denilmez, eriat bütünüy-

le anlamsz hale gelirdir. Hâlbuki eriat, kendiliinde gerçektir. Öyleyse

kulun fiille geçerli bir ilikisi olmaldr ve bu iliki yönünden kendisine

‘yap’ diye emir verilir. Bu emrin konusu, kesbi kabul edenlerin ileri sür-

• düü gibi, irade deildir. Kesp, delilin kendisini verdii, ilahi iktidarda

içkin olan ve görünmez yapabilme sebebidir. Bu iradenin ona dahil ol-

mas, yldzlarnnn günein nda içkin olmasna benzer. Delil

sayesinde yldzlarn yeryüzüne yaylan bir klar olduu bilinir. Fakat

günenn baskn gelmesi nedeniyle onu göremeyiz. Nitekim duyu,

kullarn fiillerinin duyuda ve dine göre kendilerine ait olduu hükmünü

verir. Duyuya göre ilahi iktidar, kulun fiilinde içkindir ve onu akl idrak

ederken duyu kendisini idrak edemez. lahi iktidarn kulun fiilinde içkin

olmas, güne nn yldzlarn nda içkin olmas gibidir, çünkü

yldzlarn, güne nn ayndr ve yldzlar on mazhardr.

Öyleyse bütün k günee aittir. Duyu ise yldzlara ait sayarak

öyle der: ‘Yldzlarn güneinna dahil olmutur.’ Gerçekte sa-

dece günein vardr ve onun kendisine girmitir. Çünkü orta-

da baka birk yoktur. Aynalar da bir etkiye sahip olsalar bile, bu on-

larn kendi klarndan kaynaklanmaz. In -k olmas bakmndan-

âlemde dorudan ve vastasz etkisi ortaya çkt gibi baka bir hüküm-
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le dç aynadaki tecellisi bakmndan etkisi olur. Bu tecelli dolayldr. Gü-

ne dolunayda tecelli ettiinde, dolunay dnda tecelli ettiindeki

hükmünden farkl bir hüküm verir ve bunda bir kuku yoktur. Ayn e-

kilde ilahi iktidar da, kullarda tecelli ettiinde, fiiller yaratklardan orta-

ya çkar. Bu durumda da fiil ilahi iktidar ile gerçeklemi olsa bile, hü-

küm farkldr. Çünkü bu kez fiil, tecellisi için ayna konumundaki bu

tecelligah vastasyla ortaya çkmtr. Duyuda günein dolunaya

nispet edilir ve dolunaynna ait olan fiil günqinna aittir. Ayn
ekilde, fiil duyuda yaratklara nispet edilir. Fiil ise gerçekte Allah’a ait-

tir. Etkinin deimesi nedeniyle eyadaa ait hüküm de deimitir.

Böyleliklen dolunay vastasyla verdii ey, kendi bama vastasz

olarak verdiinden farkl olmutur. Ayn ekilde kullarn fiillerinde de

hüküm deiir. Buradan yükümlülüün kime yöneldii ve kiminle ilgili

olduu buradan örenilir. Akl yoluyla ayda güne ndan herhangi

bir ey bulunmadn, günein varlyla aya intikal etmediini ve aym

güne için bir tecelligah olduunu bilirsin. Nitelik niteleneninden ve

isim isimlendirüeninden ayrlmaz. te bu ekilde kulda da Yaratcsn-

dan herhangi bir ey bulunmad gibi ona yerlemi de deildir. Kul

sadece Haklan özel bir tecelligah ve mazhandr.

Güne dolunaya nispet edildii gibi iktidar da kullara nispet

edilebilir. Durum ayn durumdur. Tam olarak bilinmedii halde -çünkü

herkes bunu tam olarak bilemez- güne ile dolunay arasndaki iliki

böyleyse, bu konuda yaratklar ile ilahi emir ilikisi hakknda ne zanne-

dersin? O daha da bilinmezdir. Bu bilgiyi örenmek, mutluluun en

yüce alametlerinden birisidir. Böyle bir bilginin yoksunluu ise bed-

bahtln alamederindendir. Burada ruhlarn manevi mutluluunu ve

bedbahtln kastetmekteyim. Duyusal muduluk ve bedbahdn ala-

meti ise meru amellerin ardanyla birlikte -ki art ihlastr- yaplmas-

dr. Allah teala öyle buyurmutur: ‘

Dikkat ediniz, halis din Allah’a flit-

tir.’
331 Baka bir ayete ise

‘

Onlara sadece Allah’a ihlasl olarak ibadet etme-

leri emredildi’332 buyrulmutur. Genel olarak alamederle ilgili bu kadar

açklama yeterlidir. Baarya erdiren Allah’tr, O’ndan baka Rab yok-

tur.

Allah’n kendilerine itimat edilsin diye ortaya koyduu eylere iti-

mat edenin baarszlna gelirsek, acaba Allah kendilerini bu i ve ehli

için koymu iken onlara itimat eden kimse niçin baarsz olur? Dos-
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tum! Bilmelisin ki, Allah’n kendilerine itimar edilsin diye ortaya koy-

duu eyler, kendisinin dnda deildir. Fakat bu hüsrana urayan

kimse onlar, Allah’n dnda rabler edinmi, böylelikle kendilerini or-

taya koyana deil, kendileri nedeniyle bu sebeplere balanmtr. Böyle-

likle daha önce de zikrettiimiz gibi bilgisizlik kendisine zarar vermitir.

Öyleyse güne ndan dolunay aynasnda ortaya çkan eserlere birisi

bakar ve Allah’n etkiyi kendisine balad bu özel tecelligah yönünden

bu konuda günee itimat edebilir. Böyle birisi baarszla uramaz.

Çünkü o, ie hakkn vermitir. Böyle birisi hakknda güne hiçbir za-

man tutulmaz. Baarszla urayan kimse, hakknda dolunayn tutul-

duu kimsedir. Böylelikle, ayn aynasnn varlyla birlikte, bilgisizlii-

nin karanl içinde kalr. Böylelikle bu baarsz kimse, bu mazharla

birlikte karanlklar içindedir. Çünkü ay, bu ahsn kendisine itimat etti-

i eyi perdelemitir.
c
Siz ve Allah'n dnda taptklarnz, cehennem yakt-

snz ™3 Bu, karanlktr, çünkü karanlk cehennemdir. Hangi karanlk ve

hangi cehennem, bilgisizlikten daha büyük olabilir. Bu nedenle Allah

teala,
‘

ya da karanlklar gibi
nM ayetiyle ona benzetmitir. Baka bir ayette

ise, ‘birbiri üstüne karanlklar™5 demitir. Kast edilen bilgisizlik üstüne

bilgisizliktir. Bu tür bilgisizlik, bilmeyen ve bilmediini de bilmeyenin

cehaletidir. Böyle birisinin O’nun elini görmeye yaklaabilecei redde-

dilmitir. Onu nasl görebilir ki? Burada baka bir ey deil, el zikre-

dilmitir. Çünkü el, ilahi iktidaru aracdr ve var etme onunla gerçekle-

ir. Baka bir ifadeyle, görsün diye iktidarm ortaya çkarttnda, bilgi-

sizlik karanl nedeniyle onu görmeye yaklaamaz. Çünkü onu görsey-

di, kendisini ilahi iktidarn ayn olarak görürdü. Baknz! Bilgiden iba-

ret olan kta kendisini çkarttnda, elini görür ki onun iktidar de-

mektir. Bu durumda üst üste gelmi birikmi karanlklarn ortadan

kalkmas nedeniyle varla ait iktidarn ilahi iktidar olduunu anlar. Bu

nedenle benzetme karanlklarn en güçlüsüne yaplmtr. Çünkü hava-

nn karanlna denizin karanl, ona ise dalgann karanl, ona ise

dalgalarn üst üste geliinin karanl, ona yldzlarn klarn perdele-

yen bulutlarn karanl bitimitir. Böyle bir durumda isen ne

kendiliinde ne de herhangi bir tecelligahnda ortaya çkma imkân

kalmaz. Gecenin karanl doann karanldr. Denizin karanl bilgi-

sizlik karanldr ki bilginin olmay demektir. Fikrin karanl ise dal-

gann karanldr. Birikmi dalgalarn karanl ise fikirlerin kukularla
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iç içe girmesinin birikintisidir. Bulutun karanl ise inançszln karan-

ldr. Öyleyse bütün bu karanlklar kendinde toplayan kimse ‘hiç ku-

kusuz ki apaçk bir ekilde hüsrana uram'336
kimsedir. Bu ise bakalar-

nn deil, sadece Muattla’nm halidir.

Bu menzil, diller mertebesinden, ilahi yaknln derecelerini ifade

etmenin bilgisini içerir. Bilmelisin ki, bu bilgi, Allah’tan aktaran

âri’nin bilinmesidir. Allah bize muhkem ve müteabihine iman etmeyi

emretmi ve getirdii her eyi kabul etmemizi emretmitir. Söyleyenin

gerçekteki kast budur diye ondan herhangi bir eyi tevile kalkarsak,

iman derecesi bizden dümü olur. Çünkü delü, haber üzerinde verilmi

bir hükümdür. Böylelikle iman hükmü ilevsizleir. Müminden doru

bilgi gelir ve bu delil sahibine öyle der: Teorik düüncenin verdii yo-

rumun söyleyenin kast olduu hakkndaki kesinliin, bilgisizliin ve

sahih bilgiden yoksunluunun ta kendisidir. Bilgiye tesadüf etsen bile,

kukusuz ki senden iman kaybolmutur. Mutluluk ise imanla ve doru

bilgiyle irtibatldr. Sahih bilgi, kendisiyle birlikte imann kalaca bil-

gidir. Öyleyse arif, Allah’a vekil olarak, Allah’n yolunu insanlara açk-

lamakla yükümlüdür. Bu vekillik, ulatrmada aym günee vekil

olmasna benzer. Öyleyse gönderilmi peygamberler, Hakkn tercü-

manlar iken, varisler ise peygamberlerin getirdii kitap ve sünneti an-

lama hususundan Allah’n kendilerine vermi olduu anlaya göre de-

rece derecedir. te, ifadeyi bilmek özetle budur.

K KUMANIN BR ARAYA GELMESNNN
BLNMES

Bilmelisin ki. Ebu Said el-Harraz’a öyle sorulmu: ‘Allah’ neyle

bildin?’ öyle cevap vermi: ‘ki zdd birletirmesi özelliiyle.’ Sonra da

u ayeti okumu: ‘O Evveldir, âhirdir, zahirdir ve bâtndr.
3337 Baka bir

ifadeyle Allah, âhir olduu yönün aynsndan evvel, zahir olduu yönün

aynsndan bâtndr. Çünkü Allah hakknda yön ve durum, tektir, iki

zt, iki zarardr ve bu ikisi akl yoluyla biünemez. Çünkü akün gücü bu-

nu vermez. Bu mesele ancak akün gücünün ötesinde bulunan bir ma-

kamdan örenilir. Söz konusu makamdan Allah, vaciplere vaciplikleri-
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ni, mümkünlere imkânlarn, imkânszlara imkânszlklarn, birlere bir-

liklerini vermitir. Öyleyse bu makam bir’i bir yapan makam olduu

gibi kendisine zorunluluu vermekle de zorunluyu zorunlu yapan ma-

kamdr. Akl, fikir gücü yönünden söylediimiz bu durumu alglaya-

maz. Öyleyse bu, aklî deil, sahih ilahi bir bilgidir. lahi bilgide iki zt

bir araya gelirse, iki kuma bir araya gelmi olur ve birbirlerini severler.

Çünkü tek bir hakikate aittirler.

Bu bolümü -akü nuruyla deil- iman nuruyla iyice düün! Çünkü

bu husus akl tarafndan kabul edilmez, reddedilir. Nasl ki göz

aklediiirleri idrak edemez ve kendi snrn aamaz, ayn ekilde akl da,

gözün aracl olmakszn gözle dorudan alglanan eyleri alglaya-

maz. Öyleyse akl görülenler olmalar bakmndan görülenleri tek ba-

na alglayamaz. Hâlbuki görülenler yaratlm olduu gibi görme gücü

de yaratlm bir eydir. Kendi gücündeki bir eyi idrakten, Hakka nis-

pet edilen daha üstün bir eyi idrake onu çkartan kimdir? Akl, kendi

gücünde olan bir eyi idrakten daha aadaki bir eyi -ki o akim iddia-

sna göre duyudur- idrak derecesine inmekten acizdir. Öyleyse herhangi

bir hususta kendisi gibi bir yaratlma muhtaç olan kimse, Yaratan’a

daha da muhtaçtr. Ariflerin bu konuda bildii hususlarla ilgili bu kadar

deinme yeterlidir.

ISTILAM'IN BLNMES

(Bu menzilin) Ayrlmaz özellii olan istilam ve bu istilam makam-

nn kendisine verildii Hakka yakn kiinin ayn özeliin kendilerine ve-

rilmedii benzerlerinden (ayrc) özelliine gelirsek, bilmelisin ki:

istilam, sevenlerin kalplerine gelen bir atetir. Bu ate sevgiliden baka

önüne çkan her eyi yakar. Baz vakitlerde ise sevgilinin suretini dc se-

venin nefsinden giderir. Bu ise sevenin sevgilisini tahayyül etmek iste-

dii vakittir. Böylelikle onu tahayyül imkân bulamaz ve sevgi ateinin

alevinin etkisi nedeniyle onun suretini (hayaline) yerletiremez. Böyle

bir halde ona ‘istilam halinde’ denilir. airin u msralarla kast ettii

kimse bu kiidir:
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Kalbime bir ate att, sonra çekti de gitti

Varlm kemiklerim arasnda eziyet görüyor

Sevgi oklarn ya da avucunu att

Attn ey sana da isabet edecek

Onun dütüü yer kalptir, sen ise

Bu mevzide onun meskenisin

‘Mecnun’ diye öhret bulan ve Leyla’nna olan Amr kabilesin-

den Kays’n hali de böyleyd. Kays kendinden geçmi bir haldeyken

Leyla gelmi. Kays ise o esnada bir krbaç eline alyor, onu gösüne

koyduunda, deri kalbinin scaklndan annda eriyor, kendisi de, sure-

ti hayalinden kaybolduu için kendisini aramak üzere Leyla Leyla, diye

haykryordu. Leyla kendisine ‘Kays, aradn benim, Leyla benim!’ di-

ye barm. Ancak Kays’n hayalinde kendisiyle Leyla’y tanyabilecei

bir sureti yoktu. Fakat adn kendisinden duyduunda ona ‘Benden

uzak dur, çünkü seni sevmek beni senden al koydu’ demitir. te
istilam hali budur. Bu hal, ilahi mertebede gerekli etkin bir haldir.

Kendisinde Hakkn güzelliinin görüldüü bütün ilahi isimler, kul ile

Hakkn keyfiyeti arama girer ve kendisini zabtedebilecci veya hayaline

yerletirebilecei bütün surederi ortadan kaldrr. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber öyle buyurmutur: ‘Ya ze’l-celal ve’l-ikram diye dua edin.’ Ke-

lime ilzaz kelimesinden türetilmitir ki, sabrl olmak, direnmek demek-

tir. Burada celal ikram’a bititirilmitir . Hz. Peygamber’in bütün hadis-

lerinde celal zikredildiinde kendisiyle birlikte ikram da zikredilmitir.

Bunun nedeni, kulun suretinin geride kalmasn salamak ve onun var-

ln ortadan kaldrmamaktr. Binaenaleyh celal -ki cemalin celalidir-

sana bir heybet giydirir ve bu makamda heybete kaplrsn. Bu durum

ârifn ve sevenin nefsinde bulduu sevgilinin tazimidir. Böylelikle onun

mertebesini her eye tercih eder. Öyleyse Allah’n ona ikram, her eye

tercih etmi olmasdr.

istilamn (sevginin ar hali, kendinden geçmek) bir türü ise he-

men kaybolur. Bu, sevgilinin hayal suretinde görülmesinden kalbe ge-

len eydir. Öyleyse bu hayal devam etii ölçüde istilam hali dc sürer.

Celal ise mutlaklk sahibi olduu için belli bir suretle snrlanmak kar-

snda gayrete gelerek, nefisten bu hali siler. Böylelikle bu snrlanm
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suretin istilam suretin kaybolmasyla ortadan kalkar, celalin nefisteki

etkisi demek olan dier istilam geride kalr. Böylelikle seven, nefsinde

snrlanm olan sureti yalanladn görür. Bu suret kendisine öyle

demekteydi: Ben senin sevgilinim. Kendisini snrlamaktan kaçnarak,

böyle bir suretten yüz çevirir. Çünkü seven bilir ki, sevgilisi snrlan-

maz. Bu nedenle de içinde ate yanar. Çünkü o, zabtedilemeyecek bir

eyi kendisiyle nimetlenmek üzere zabtetmeyi istemektedir. Bu nedenle

bilgi muhabbetten üstün olmutur. Allah teala da peygamberine bilgi-

nin artmasn istemesini emretmitir. Çünkü bügi, ilahi dostluun ta

kendisidir. Allah kullarnn ilerini onunla üstlendii gibi onlara bilgiyle

ikram eder ve kullar da O’nun bilenemez olduunu da bilgiyle örenir-

ler.

Ârif olmayan âk ise nefsinde bir suret yaratr. O surete balanr

ve ona âk olur. Böyle biri sadece ihatas altnda bulunan birisine iba-

det etmi ve âk olmutur. On bu makamdan uzaklatracak yegane

ey mârifettir. Arifin ilahi mertebe hakkndaki hayreti, hayretlerin en

büyüüdür, çünkü o snrlanma ve daralmann dndadr.

Ceylanlar avcnn etrafnda dald

Bilemedi avc, ne yakalayacan

Hak, O’u snrlayan bir suret yok ise de, bütün suretlerin sahibi-

dir. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Allah’m! endeki hayretimi

artr.’ Çünkü hayret, en büyük makam, en yüce tecelligah en üstün

mertebe ve en deerli mazhar ve ömeksiz yöntemdir. Korkutma, istik-

rarszlk ve belann kâfir mekanlarna yerlemesi bu mertebeden ortaya

çkmtr. Hiçbir perde ve örtü yoktur ki, bu en yüce müahede, onu

yok etmesin ve parçalamasn. Çünkü örtü, örtülü olan snrlar. Perde

perdelenmi olan çevreler. Hâlbuki O’nun zatnn bir perdesi olmad
gibi celali nedeniyle de snrlanmaz. Herhangi bir ey O’nu nasl örtebi-

lir ki? Gözlerimizin önünde akp kendisinden gizli kalan bir ey olabilir

mi? Bu, inkâr eden kimseler için bir karlktr. ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur™* diyen kimse doru söylemitir. Herhangi bir gözün görmeye-

cei veya bir mekann snrlamayaca Allah’tan bakas m var ki? Bü-

tün manevi ve duyusal suretler, O’nun mazharlardr. Öyleyse bütün

suretlerden -bütün suretlerde deil- konuan O’dur. Bütün gözlerle gö-
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riilen O’dur. Bütün duyularla duyulan O’dur. O, kelam duyulup

akledilmeyen olandr. Herhangi bir göz kendisine bakp O’nu smrla-

yamaz. O’nun bir mazhar yoktur ki, onunla snrlansn. Hüviyet O’nun

ayrlmaz özelliidir. O’ndan baka ilah yoktur. Aziz ve Hakim’dir. Siler

ve sildii eyin ayndr. ‘Sabit klar’ ve sabit kld eyin ayndr. Öyley-

se bu hükümde ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.’ Verili sahih bilgi bu-

nunla O’nun hakknda hüküm vermitir.

Öyleyse delil bilgisi, kendisini olumsuzlar. Çünkü delil (O’ndan bir

ey) delilin gücünde deildir ve olumsuzluk ve tenzih niteliklerinden

baka bir eyle ilgisi yoktur. Keif bilgisi ise O’nu sabit kla ve baki k-

lar. O’nun adna bir mazhar ortaya çksa, keif kendisini o mazharda

görür. Her iki bilgi de dorudur. Öyleyse Hak, her iki kuvvet için de

kuvvedere göre bilinir. Bunun amac her bir gücün kendi konumundan

ayrlmadn ve ancak kendiliinde bulunduu duruma göre Allah’

bilmekten bir ey elde edebildiini kendilerine öretmektir. Öyleyse her

güç kendi zatn bilmi ve kendisini nitelemitir. Kendilerinde zuhur

etmi olmakla snrlanma ve takyit hükmünün dna çkmtr. Bunun

amac kendisine ibadet edilmesini salamaktr. Kukusuz ki Allah, ken-

disinden bakasna ibadet edilmemesine hükmetmitir. Böylelikle putlar

ve ortak koulanlar, kâfirlerin iddiasnca, O’nun mazharlar olmu, on-

lara ilah adm vermilerdir. Öyleyse sadece lah’a ibadet edilmitir. O
ise bu mazharn kendisini gösterdii eydir. Böylelikle onlarn ihtiyaçla-

rn karlam, onlar sulam ve cezalandrmtr, çünkü onlar, bu do-

nuk suretlerde (kendisini gizlemi olan) bu ilahi mertebeye hürmet et-

memilerdir. Öyleyse onlar bedbahtlardr. sabet etseler de veya (ger-

çekte) sadece Allah’a ibadet etmi olsalar bile, (bu hüküm deimez).

(Hakka ait) Varln bu mazharlara nasl sirayet ettiine baknz! Bu

sayede onunla baZ insanlar mutlu olmuken baz insanlar da bedbaht

olmutur. Bir ksm öyle demitir: ‘Allah vehminde tahayyül ettiin ve

aklnda tasavvur ettiin her eyden bakadr.’ Böyle diyenler, (bir yön-

den) doru söylemi ve yalan söylemi, izhar etmi ve perdelemitir.

Baka birisi ise öyle demitir; ‘Hak bir delilin gösterdii olamaz ve

akllarn aklettir (bir ey) olamaz. Akllar kendi fikirleriyle O’nu idrak

edemez. Bilgiler O’nu zabtedemez. Zikredildiinde, kendisiyle zikredi-

lir, kendisiyle düünülür ve kendisiyle akledilir. Öyleyse O, aklllarn

akl, fikir sahiplerinin fikri, zikredenlerin zikri, delil sahiplerinin delili-
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dir. Bir eyin dnda kalsa, o ey olmazd. Bir eyin içinde olsayd, o

ey olmazd. Lazm olan istilam halinin etkisini açklam oldum. Bil-

ginler, bu deerli bilgiyi ve korunmu müahedeyi gören Allah’a yakn

kimselerdir. Onlarn dndakiler için ise kendileri adna kendisine iba-

det ettikleri bir alamet ortaya koymu, kendisini gördükleri bir hakikat

ortaya komutur. Söz konusu hakikat, itikadnn dayand eydir. Bu

itikat ya sahip olduu delilden veya delil sahibi birisini taklit etmesin-

den ortaya çkmtr. Öyleyse bu kii, kendiliinde gayesine ulam,
mabuduna balanm, kendisinde dinginlik bulmu, hayretten kurtul-

mu, sahip olduu eyle çelien eyi inkâr etmi, kendisinden bakasnn

inancn kesinlikle reddetmitir. Bu nedenle insanlar birbirlerini tekfir

etmi, dünyada ve ahirette birbirlerini lanetlemilerdir.

Gerçei bulunduu hal üzere bilen ise rahattr. Onun zahiri ve

bâtn âlemdedir. Öyleyse o isabet eden göz, hakknda nass bulunan

münezzeh örnektir. Allah teala ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’339

ayetiyle

benzeri ve örnei olabileceini reddetmitir. Baka bir ifadeyle benzeri-

nin benzeri bir ey yoktur. Buradaki (ke-mislihi) ifadesindeki ‘ke’ (gi-

bi), baz kimselerin ileri sürdüü gibi fazladan bir harf deil, nitelik bil-

diren bir edattr. Baz bilginler ise bu konuda unu ileri sürmütür:

O’nun bir benzeri bulunsayd, bu benzerin bile bir benzeri olmazd.

Öyleyse kendiliinde Hakkn örneinin olamayaca daha açktr. Baz

kimselere göre ise ayette zikrettiimiz ekilde, gerçek bir örnein örne-

i olmas reddedilmitir. Cüneyd-i Badadi’ye marifetin ne olduu so-

rulmu, öyle cevap vermitir: ‘Suyun rengi, testinin rengidir.’ Böylelik-

le suyu ve testiyi kabul etmi, baka bir ifadeyle anlam, harfi ve idraki

ve idrakin olumsuzlanmasn dile getirmitir. Baka bir ifadeyle ayrm
ve birletirmitir. Ne güzel cevaptr bu!

(Bu menzilin ayrlmaz özellii olan) istilamn anlamn sana belirt-

tikten sonra, imdi de bu menzilden kalan hususlar açklayalm: Bu ise

zorunluluk kapsamnn dndaki ilahi cömertliin bilinmesidir. Acaba

Hak, özel bir amelle kendisine ulalan bir bedel olur mu, olmaz m?
Bilmelisin ki, Allah’n bir snrl bir de snrsz cömertlii vardr. Çünkü

Hak, cömertliinin bir ksmn varlkla snrlayarak öyle buyurmutur:

‘Rabbiniz kendisi üzerine rahmeti yazmtr™ Yani, kendilerini belirli bir

özellikle nitelemi olduu belli bir kesim hakknda kendisi üzerine rah-

met yazm ve bunu zorunlu klmtr. Bu ameller,
‘

içinizden bilmeden
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bir kötülük yapp da sonra tövbe eden ve güzel davranan olursa, Allah ba-
layan ve merhamet edendir’

34 ' ayetinde belirtilir. Burada belirtilen, bu ni-

telikte kimseler adna zorunlulukla snrlanm cömertliktir ve bu cö-

mertlik, bu özel ibadetin bedelidir. Tövbe ve iyi davran ise snrsz-

mutlak cömertlikten kaynaklanr. Böylelikle kendi cömertliiyle cö-

mertliini çekmitir. Öyleyse kendisinden bakas O’nun üzerinde hü-

küm sahibi olmad gibi O’nu bakas da snrlamamtr. iki cömertlik

arasnda kul ise yok olucu bir araz ile (yok olann) benzeri bir araz ola-

rak bulunur.

Bilginimiz ve pirimiz Sehl b. Abdullah öyle demitir: ‘blis ile kar-

latm, kendisini tandm ve kendisini tandm da anlad. Aramzda

bir tartma geçti. O bana söyledi, ben ona söyledim. Sesimiz yükseldi

ve tartma uzad. En sonunda ben durdum, o da durdu, ben hayrete

dütüm, o da hayrete dütü. Bana söyledii son söz uydu: ‘Sehl! Allah

teala öyle buyurmaktadr: ‘Benim rahmetim her eyi kapsamtr. Bu-

rada ifade geneldir. Biliyorsun ki ben de bir ‘eyim. Çünkü ‘her’ sözü,

kapsam, ihata ve genellik bildirirken ‘ey’ ise belirsizlerin belirsizidir

(her bir ey!). Öyleyse Allah'n rahmeti beni de kapsamtr. Bunun

üzerine Sehl kendisine öyle demitir: ‘Vallahi! eytan böyle bir ayeti

kullanmadaki ince (zekasyla) beni susturdu, hayrete düürdü. O bu

ayetten bizim anlamadmz bir eyi anlad, ayetten ve onun gösterdii

eyden, bizim bilmediimiz bir eyi örendi. Düünceli bir halde hay-

rette kaldm. çimden ayeti okumaya baladm. Ayetin devamnda, ‘onu

yazacam’3*3 bölümüne gelince, sevindim ve bir kant elde ettiimi ve

bu kantla büs’i yendiimi ve bileini büktüümü zannederek öyle

dedim: ‘Ey lanetli! Kukusuz ki Allah rahmetini seni rahmetin dna
çkartacak belli özellikle snrlam ve ‘onu yazacam ...

5544 demitir. blis

gülerek öyle dedi. ‘Sehl! Senin bu kadar bilgisiz olabileceini ve bura-

da kalacan hiç zannetmezdim. Snrlamann O’nun deil, senin nite-

liin olduunu bilmiyor musun?’ Sehl öyle demitir: ‘Bunun üzerine

kendime döndüm, gözümü kapadm, damam kurudu! Vallahi, vere-

cek bir cevap bulamadm ve onun yüzüne kapy kapatamadm. Anla-

dm ki blis’in büyük bir arzusu var. Ayrldk. Bundan sonra ne olaca-n bilmiyorum. Allah bu sorunu ortadan kaldracak bir hüküm ver-

memitir. Öyleyse , bana göre, yaratklar hakkmdaki mutlak iradesine
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kalmtr. Bu konuda sona erecek veya ermeyecek bir süreyle hüküm

veremem.’

Kardeim! Bilmelisin ki, blis’ten aktarlan kantlar dikkade incele-

dim. Bilginler arasnda ondan daha cahilini ve kant daha zayf olan

kimseyi görmedim. Sehl b. Abdullah’n kendisinden aktard bu hika-

yeyi örendiimde, ardm ve kendisinde bilgisizlik bulunmayan bir

bilgiyi örendiini anladm. blis bu konuda Sehl’in piri olmutu. Biz

ise bu bilgiyi ancak Allah’tan örendik ve -hamd olsun- blis’in bu veya

baka bir hususta bize bir iyilii olmamtr. Ömrümüzün kalan ks-

mnda da böyle olmasn dilerim. Bu konu, ferî bir konu deil, asl ko-

nudur. Öyleyse blis, Allah’n rahmetinin ihsann kendisinden ve mut-

lak rahmetten ona ulamasn bekleyecektir. Allah kendisi üzerinde zo-

runlu kld eyi bu cömertlikle zorunlu klm, tövbe eden ve iyilik

yapanlara bu cömertliiyle dönmütür. Öyleyse hüküm, herhangi bir

snrda snrlanmayacak kadar yüce ve büyük olan Allah’a aittir. Binae-

naleyh Allah üzerinde ancak Allah'n kendisine vacip kldklar vacip k-

lnabilir. Ârif de cömertliinde böyle snrlanmaz ve üzerine zorunlu

olan bir eyi vermez. Çünkü zorunlu cömertliin nedeni, sahipliktir.
A

.
A

Arifin ise Allah karsnda bir mülkü yoktur ki! Arifin elindeki mal,

kendisine deil, Allah’a aittir. Zekât mal sahibine düer, hâlbuki Al-

lah’tan baka mal sahibi yoktur ki? Allah bu maldan belli bir miktar ç-

kartmay kendi üzerine zorunlu klmtr. Söz konusu miktar, yaratkla-

rndan belirli bir gurubun hakkdr. Baka bir ifadeyle Allah, arifin elin-

deki bu mal içinde bu pay onlar adna kendisine zorunlu klmtr. Arif

ise söz konusu kimseler adna maldan bu pay mal sahibinin yerine ç-

kartr verir. Bu durumda ârif, vekalet yoluyla yetimin malnda tasarruf

eden vasinin durumuna benzer, çünkü vasi yetimin velisidir. Bir grup,

bu hususta keiflerinde yanlm, ellerindeki maln zekât vermemitir.

Onlardan bir gurubu görmütüm. Hâlbuki onlar zekâthk ksmdan da-

ha’ fazlasn veriyorlard, fakat zekât olarak vermiyor ve öyle diyorlard:

Kukusuz ki Allah teala’nm üzerinde zorunlu bir hak olamaz. Bu mal,

Allah’a aittir, benim deildir. Ben ona sadece ödünç olarak sahibim.

Ben bu hususta Hanefi mezhebindeyim. Yetimin velisi yetimin maln-

dan zekâta vermek zorunda olmad gibi -çünkü yetime zekât dümez-

yükümlü o olduu için ben de zekât vermem.’ Allah seni baarya erdir-

' sin, ilahi cömertlii ve ksmlarn açklam oldum.
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Acaba Hak belli bir amelin karl olur mu, olmaz m? Bilmelisin

ki. Malik b. Enes bir konuda öyle der: Bir adam birisine hediye ver-

mi, hediye verilen ise karlk vermemi. Veren kii mahkemede kar-

ln istemi. Böyle bir durumda hakime bu belirsiz mesele açklanma-

ldr ki, hüküm tam olarak verilebilsin. Hakim adama sorar: ‘Hediye

verirken ne istedin? Acaba cennetten bir karlk m istedin, ya da dün-

yada bir bedel mi istedin, yoksa onun karlnda Allah’n rzasn m
istedin? Daval öyle diyebilir: ‘Ben bu hediye ile ahrette cennetten bir

karlk istedim veya dünyada bir karlk istedim.’ Bu durumda hakim,

hediyeyi alann -hediye geride kalm ise- aldn iade etmesine hük-

meder. Hediye tüketilmise, bedelini ödemeye hükmeder. Bu konuda

görü ayrl vardr. Acaba kymet hediyenin verili anndaki duruma

göre mi hesaplanr, yoksa hüküm annda m? ‘Ben hediyeyi Allah rzas

için verdim’ derse, onun lehine bir hüküm verilmez ve hakim öyle der:

‘Arkadan senin amacn gerçekletirecek bir eye sahip deildir. Bir

yönden, göründüü kadaryla onu bedel olarak ortaya koyar. Çünkü

bunun dnda kendisine ait olan belirtmemitir. Bir açdan ise onun

bedel olmasn olumsuzlar, çünkü onun yaratklarnda bir eyin O’nun

bedeli olmas mümkün deildir. Hepsi O’nun nimetidir. u var ki bu

hediyeye ahiretteki karlk, kendi cinsinden verilir. Ona bir ey eklerse,

ihsan kabilindendir. öyle denilir:

Ayrldn her eyin bir bedeli var

Allah’n ise ayrlrsan, bir bedeli yok

Meselenin özü udur: Zat ve varl yönünden Hakka herhangi bir

ey kar koyamaz. Hakkn zat gerei aranmas ve talep edilmesi de ge-

çerli deildir. Talip veya mürit, sadece Hakk bilmeyi veya görmeyi ve-

ya müahede etmeyi arayabilir ve isteyebilir. Haklan görülmesi veya bi-

linmesi ise O’ndan olsa bile, kendisi deildir. O’ndan olduu halde

kendisi deil ise bir bedel olmas mümkündür. Bu durumda onun dün-

yadaki ameli, Allah karsnda huzur olabilir. Nitekim hadiste ‘hsan

sanki görür gibi O’na ibadet etmektir’ denilmitir. Böylelikle böyle bir

amelin Allah katindaki karl, O’nu görmektir ki menzillerin en üstü-

nü budur. Öyleyse görmek, bu hayatta (Allah karsnda) huzur sahibi-

nin karl iken hzur sahibi olmayan kimse için bir ihsan ve minnet-
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tr. Baka bir ifadeyle huzur, birisinde bedel iken ötekinde bir bedel de-

ildir. Bu durumda dünya hayatnda huzur sahibi olmak, mudak cö-

mertlikten kaynaklanan bir ihsandr. Görmek ise kendisine zorunluluu

klmasna göre, smrh cömertlikten kaynaklanr. Öyleyse O’nun cömert-

liini yine kendi cömertliinden müahede ettin! Öyleyse ne bir ey
O’nun dnda kalm ne de bir yaratlm O’nun üzerinde hüküm sahi-

bi olmutur. O’ndan baka ilah yoktur. Azz ve Hakim’dir. Allah, her-

hangi bir sebep olmakszn, bir kuluna baka birisine (ulatrmas için)

verir ve o bakas bunu hak etmemi ise bu hak editen dolay kendisine

verilmi olan bu kimse, Hakkn snrlamas altnda bulunur. Bu durum-

da ise böyle bir verme, bir bedel istemekten kaynaklanmaz. Bununla

ancak Allah’n rzasm amaçlar. Niyetiyle onu hedeflemi olup olmama-

s durumu deitirmez. Çünkü kendiliinden verme hali, bunu verir.

Çünkü o, böyle verirken vermesi bir karlk olmayan mutlak cömertli-

inde Hakkn niteliiyle nitelenmitir. Onun hali böyle olunca; nasl ki

Allah kullarna ihsan ettii nimederi karlnda karlk talep ederse -ki

bu talep nimedere kar ükür vc nimetin O’ndan olduunu bilmektir-,

Allah bu ükrü ve bu bilgiyi de ödüllendirir. Ayn ekilde, bakasma

nimet veren bu kul da övgü ve sena ile ödüllendirilir. Sonra Allah onun

karln kendisiyle verir, cennetie deil! Öyle ki bu nitelikte Allah’n

niteliiyle nitelenmi olur. Böylelikle sana bu menzilin içermi olduu

hususlarn yorumlarn açklam oldum. ‘Allah doruyu söyler ve do-

ru yola ulatrr.’

iki yuz doksan uçuncu bolum
Musevî Mertebeden, ehadet Âleminin Varlnn ve

Gayb Âleminin Zuhurunun Sebebinin Bilinmesi

Günein nlar var ise

Buk benden önce ona geldi
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Ölüm herkese iliince

Bu ölüm var eden rabbindendir

Me’va cenneti tecelli edince

Güzellikle bize süslenmi bir halde

Onu kuatnca, rüzgarlarla nimettendik

Misk gibi güzel kokularyla kuatnca

Gökte yldzlar sönünce

Sönme onun süsünden kaynaklanr

NeJsler nefislere girerse

Onlarn bu girmesi ihsanlardr

Mekan imarclarmndr yoldan çkma

Onlar avlamaktan kaçma

Resul nefisleri görürse

Kendilerine gelen risalet reddederken

Üzerinden perdeler kalksayd, getirdiinin

natç ona direnmezdi

Yldzlar yüzücü olsayd bir sona
.

Sonlar gerçeklemi olurdu

Geceler ulatran olsayd

Yarnlarn, karanlklar diz boyu olmazd

Sabah yüzler görseydi

Her yönü aydnlanm, ndan

Onu utandrmaz, onunla ölürdü

Onu kendinden geçirir, arzusunu yok ederdi

Hilal dolunaya dönseydi

On dördüncü gün, onu okumazd
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Denizler tatl su olsayd

Bakalar ondan haz olamazd

Yerler düz olsayd

El-Müheymin ‘onu yuvarlad' demezdi

Her eyin süsünü onda izhar etti

Bir hikmetle, onda gizledi srrn

Diyarlarn sakinleri olsayd

Sakinleri kendilerini bina eden olurdu

Fakat bence
,
iinsiyet sahih deil

Gördüün nitelii olmayan bir zat ile.

Ulviler süflilerde olsayd

Süfliler ulvilerin zirvesinde olurdu

Sabit olanlar yalçn olsayd

Yalçnlklan yüksek olduu eyden olurdu

r

Fakat yalçn olmann bir makam vardr

Yaratklarn rabbi onunla kendisine iltifat eder

Sahife yazar tarafndan yazlsayd

Onu silerdi

Cahim souu olmayan ate olsayd

Arzusuna göre yürürdü

Fakat azab zddn varl

Ne/s onu görür, cennetinde zevk yoluyla

Muhabbetin bir ahs olsayd

evki gücünü yitirirdi

Yükümlü arzulad eyden dince yüz çevirseydi

ari onu yasaklamazd



Yldzlar bulunmadan gök olsayd

Onu zirvesinden pek az aydnlatrd

Rüzgarlar babo esseydi

Baboluk onlar kargaaya düürürdü

Pnarlar kendiliinden çalasayd

Alemlere hayat verirdi, onlarn çars

Bulut, onlarn hayas..

.

Kendisini müstani ederdi

Dalar yürütülseydi bir ekilde

Göü onun serveti olurdu

Gözler onun zirvesini görseydi, perdesiz

Kör olurlard anszn

Hükümdarlar seni görseydi

Geldiinizde, ödüllendirilmek helal olurdu

Kitab bütün hamdleri söyleseydi

Bir kimseye dünyadan; onu anlatrd

Issz yerdeki güzel bahçenin güzellii

Onu büyüleyemezdi yine de

Tehlike duraklarnda durur, gücüyle

Bir i kendini yuvarladnda

Seb-i mesani’ye yemin ettim

Ta’lar ile, harjler ile balayan surelere de

Günein battn gördüm

Yardmn verdikten sonra

Havas ise bulutlar eliyle görür

Topran tohumlar yetitirdiini
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Kör gözler için çiçekleri yetitirdiini

Kökleri ise bizden gizlenir

Ayrldn ve gizlendin denilince

Halifesi kardeim yapt gitti

Bana geldiinde, elçisini kabul ettim

Konusun benimle ifas diye

Dedim ki, gizlemek benim için daha iyi

Çünkü ben fenada varlmn fenasn görmekteyim

Ondan meydana gelen nefretten ayrlmadm

Fakat onu sevk eden bir evktendi

Emrine itinayla icabet ettim

El-Müheymin’in cömertlii onun karsndayd

Her ey ona muhtaç hale geldi

Alem onun haddine özlem duymutu

Nice çukura dütüm

O olmasayd, ifasndan sklrdm

ehvet illeti öyle bir illet ki, sa

Yardm etse bile, ifa bulmazd

Nice yemek var ki hrsla yedin de

Onun biryararn görmedin

Nice ehvet var ki, kendisine baktn

Ve elde ettik, eziyetinden kurtulduk

Nefsimiz her neyi yapmak istese

Akl onun niyetini gizlerdi

Nefsiler kendim hesaba çeker korkusuyla

Akln nefsin cefasndan saknr çünkü
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Nefs ise akl bir gün bile düünmedi

Onun veya niyetleri hakknda hüküm vermedi

Fakat eriat onu ispat etti

Girerken oraya, mutluluk hakknda

Onu elde ettiler ve ardnda perde kalmad

El-Müheymin onlar korudu

AÇIKLAMA

Kyamet Günü Hakkn Görülmesi Meselesi

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki, bu bölümün bandaki

veya kitabn herhangi bir bölümünün bandaki her kaside, kitapta nesir

olarak yazlm eylerin özet olarak yeniden ifade edilmesi için yazl-

mamtr. Aksine bizzat iir de, ilgili bölümün açklanmasnn bir parça-

sdr. Dolaysyla iirden sonra gelen söz, bir tekrarlama deildir. Öy-

leyse konunun açklanmas için iire baklmas gerektii gibi nesir hak-

kndaki söze de baklmas gerekir. Çünkü iirde konunun nesir tarznda

söz edilirken dile getirilmeyen bir takm yönleri vardr. Bunlar, genel-

likle her bir meselenin müstakil olarak yer ald tikel konulardr. u var

ki her iki mesele arasnda bir ba vardr ve bunlar birbirlerini talep

ederler. Bu yönüyle onlar, insann durumuna benzerler. nsan, sahip

olduu alglama yeteneiyle hayvan hakknda konuabildii gibi bes-

lenme ve büyüme özelliiyle de bitkiler hakknda konuabilir. Öte yan-

dan insan, saçlar ve trnaklar gibi duyumsamayan ksmlaryla donuk-

lar hakknda konuabilir. Öyleyse insan, gelime özellikleriyle bitkilerle,

duyumsamaylaryla da donuklarla ilgilidir. Binaenaleyh varlkta kendi-

siyle baka bir eyin arasnda irtibatn bulunmad bir ey kesinlikle

yoktur. Buna Rab ve merbub da dahildir. Çünkü yaratan yaratlm ta-

lep ederken Yaratan da yaratlm talep eder. Bu nedenle bilgindeki

bilgi, bilinenin suretine göre gerçeklemi, bilinen bilginin suretinde or-

taya çkmtr. Böyle deil ise ilgi nereden gerçekleecekti? Öyleyse
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(varlklar arasnda) her bakmdan birbirini itme kesinlikle mümkün de-

ildir. Dolaysyla varlkta eyler arasndaki zati irtibat nedeniyle mese-

lelerin iç içe geçmi olmas kaçnlmazdr. Bu irtibat hakknda dikkatini

çektiim meseleyi anla, çünkü o büyük bir bilgiden, haber vermektedir.

Onu iyice anlamazsan, aldan, senin ayan yok olma uçurumuna dü-

ürür. Çünkü âlemin kadimliiyle âlemin hadislii fikrini ileri sürenlerin

görülerinin ne anlama geldii buradan anlalr. Hâlbuki her iki grup

da âlemin mümkün ve her bir parçasnn sonradan var olduunda görü

birlii içindedir. Her iki gruba göre de âlem, özü gerei varl zorunlu

olann mertebesine sahip deildir. Âlem baz kimselere göre bakas ne-

deniyle varl zorunlu olandr. Bu bakas ise bir ksmna göre, var

eden zattr, bir ksmna göre ise âlemin varln belirleyen ezeli bilgi-

dir.

aret ettiimiz irtibat geçerli olmasayd, âlemin bir asl olmas

miimkiin olmazd ki, o öyledir. Öyleyse irtibat da gerçeklemitir. Bir-

birini itme (irtibatszlk) ve bunun olmayi ise baka bir yöndendir.

Öyleyse her ilahi hakikatin âlemde bakasma ait olmayan bir hükmü

vardr ki bunlar nispetlerdir. O halde âlemin bilginin hakikatine nispeti,

kudretin hakikatine nispetinden farkldr. Öyleyse bilginin kendisindeki

hükmünde kendisiyle güç yetirilen arasnda bir iliki yoktur. Onun ili-

kisi, kendisiyle bilinen arasndadr. Bir eyin bilinen olmas, o eyin güç

yetirilen olmasndan bakadr. Bu üslupta meseleye bakarsan öyle der-

sin: Allah ile kullan arasnda herhangi bir iliki yoktur. Baka bir gözle

baktnda ise nispeti kabul etmi olursun. Çünkü nispet ve iliki, hep-

sinde mevcuttur. Artk gördüün eye göre ve içinde bulunduu anda

sana hakim hale göre hüküm ver! Hakikader iki göz sahibi için belir-

ginleince, eriatn söylememesini istedii eyi söylemelidir ve aklyla

hüküm vermemelidir. Çünkü anlamlar doru olsa bile lafzlarn (Hak-

ka) verilmesinin bir ksm bize yasaklanm iken bir ksmnn ise anlam

bozuk olsa bile kaytsz anlamda bize serbest braklmtr. Buna örnek

olarak mekan kabul etmeyen kimse adna mekan lafzn kullanmamz

verebiliriz. Baka bir örnek ise bilgi almayan bir kimse adna bilgi alm
olduu hükmünü vermektir. Öyleyse böyle bir laf kullanmak meru
iken olumsuz yönü ise makuldür. Nitekim ‘Hakka’ çocuk nispeti de ya-

saklanmtr ve Allah onu (bir imkânszla bal bir art bildiren) ‘ise’

edatnn hükmü altna sokmutur. Nitekim Allah, ‘benim nezdimde söz
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deimez*45 ayetinde de sözün deimesini imkânsz klm, onu ‘ise’

edatnn hükmüne dahil etmitir. ‘se’ edat altna ise ancak mümkün

girebilir. Akl ise Allah adna çocuun olabileceini akli olarak imkânsz

sayar. Buna karlk bütün insanlarn hidayeti bulabileceklerini de akli

olarak mümkün görür. Öte yandan bilgide bir farkllk bulunduunu

bildiinde, akli olarak bütün insanlarn hidayete ermesini de akli olarak

imkânsz sayar.
c

se’ edat. Hakkn bir eyi dileyip dilememede serbest

olduunu gösterir. Dilerse irade eder, dilemezse irade etmez. lahi ha-

berler bunu bildirmi iken akl bunu imkânsz sayar. Kukusuz ki Allah

bize kendisini bilmeyi emretmi, ayederi akl sahipleri için deliller yap-

mtr. Fakat onlar, özel anlamda kendisine delil deildir. Öyleyse una

bakmak gerekir: Allah bize kendisini bilmeyi emrederken âri’nin yolu-

nu mu tutacaz ve taklit yoluyla verdii haberle mi snrl kalacaz?

Yoksa teorik aratrma yolunu mu takip edeceiz? Böyle olursa Allah,

aklla bilinen bir ey haline gelir. Bu durumda akim delaletinden bize

göre Allah’n üah olmasn sabit klan eyi alrz. eriatn delilinden ise

bu ilaha nispet ettiimiz isim ve hükümleri alrz. Böylelikle kendisini

bilmede eriata ve akla göre hareket edenler haline geliriz ki dorusu

budur. Çünkü eriat, ancak aklla sabit olur. Böyle olmasayd, herkes

Hakka dair akllarn mümkün veya imkânsz sayd her eyi söylerdi.

Onlar, eriata inanmakla birlikte bunu yapmlar, kendÜerine ihtiyaç

olmayan hususlara teville dalmlardr. Bunlardan müstani kalsalard,

akl bu konuda kendilerini sorumlu tutmaz ve eriat da kendilerine ni-

çin terk ettiklerini sormazd. Aksine eriat onlara yaptklar eyi soracak-

tr. Onlar, bu konuda bir tehlikededir. Sustuu konuda konumas zo-

runlu olmadkça, susana kar delil yoktur. Kukusuz ki bu söze bölü-

mün banda zikrettiimiz kasidede yer alan bütün meseleler girer.

Çünkü onda zikredilen bütün meseleler, kendilerine istinat edecei ilahi

hakikatleri talep ederken baz üahi hakikatlerden de uzaklar.

Bu balamda bu menzilin içerdii hususlardan birisi, iki keif ara-

sndaki perde tecellisi, iki perde arasnda keif tecellisidir. Bu menzilden

baka bu tür bir tecelliyi içeren baka bir menzil yoktur. Çünkü her-

hangi bir açk kant olmakszn tek bana mazhardaki tecelli, açk kant-

la birlikte vermedii bir eyi verir. Mazharn dndaki tek bana zati

tecelli ise açk kant olmakszn vermedii eyi verir. Açk kantla ger-

çekleen bu tecelli ise iki durumu snrlamay verir. Snrlanm her ey.
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kendisini snrlayan tarafndan tanmlanm ve hasredilmi demektir.

Mutlak özelliindeki zati tecellinin snrlanm olmas, bu yoldaki bilgi-

ler içerisindeki en garip bilgilerden birisidir. Böyle bir durumda o,

ayakta duran insann ayakta dururken ‘ayaktadr’ denmesi gibidir. in
gerçei ise onun tasavvur edilemeyeceidir. Kendisi ztlardan münez-

zeh iken niteliklerinin onlar kabul ettii kimse münezzehtir. Hz. Pey-

gamber öyle buyurmutur: ‘Ölen vakti günei gördüünüz gibi Rab-

binizi göreceksiniz.’ Burada Hz. Peygamber gündüz vaktini kast etmi-

se, hiç kukusuz ki bütün zati tecellileri içerir. Bununla birlikte onlar,

tecellinin hükmünde birbirinden farkldr. Söz gelii Allah’n yoksulluk-

tan müstani olma özelliiyle tecellisi ortaktan (münezzeh olan) birli-

iyle tecellisinden farkldr. Bu ikinci durum ‘O’nun mülkünde bir orta

yoktur
’346 ayetinde belirtilir. Görmeyle ilgili zati tecelliler de, bu aldi-zati

tecelliler gibidir. Hz. Peygamber burada ‘ölen’ derken gündüzdeki be-

lirli bir vakti kast etmi de olabilir. Anlam ve lafz bakmndan daha açk

ve kesin olan bu olduu gibi bu sözün bu anlamda yorumlanmas daha

yerindedir. Çünkü gündüzün bütünü zati tecellidir. Çünkü güne onda

kendi zatyla zuhur edendir. Çünkü gündüz günein nedenlisi olsa ve

nlarn ilk doum armdan batm arma kadarki sürede güne ile ortaya

çksa bile, günei gözlere gösteren de gündüzdür. Onun her bir dakika-

da bir tecellisi ve hükmü vardr. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Her-

kesin buradan bildii ey, zaman uzayan eydir. Böylelikle günein do-

umu ile nlarnn yaylmasndaki hükmü ile aydnlatmasndaki, kendi

ndaki hükmünü, nn kaybolmasndaki hükmünü -ki bu onun

ilk batdr- ikindi vaktindeki hükmünü,n kendisine çekmesindeki

hükmünü, gündüzün bamda ve ortasnda karsnda bulunan cisim

üzerindeki otoritesinin eksilmesi halindeki hükmünü, batmas esnasn-

daki hükmünü birbirinden ayrt ederler. Her bir tecelli, zati olsa bile,

baka bir tecellide olmayan bir hükme sahiptir. ki ucun dndakilere

gelirsek, iki zati tecelli arasndaki zati tecellidir. ki uçta ise böyle deil-

dir. Öyleyse buradaki tecelli, perde olan bir tecellinin ardndan gerçek-

leen zati tecellidir. Dier uç ise perde tecellisinin kendisini takip ettii

zati tecellidir. Öyleyse o, zati ve perde tecellisinin arasnda gerçekleen

zati tecellidir.

Seni yola sevk ettik. Bu anlarda günein hükümlerinin bakalama-

sn ve bu anlarn içinde belli bir vakitte gerçekleen benzetmenin du-
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rumunu anla! Bu vakit, gören ile görülen arasnda bulutun bulunmad-

ayklk hali olan ölen vaktidir. Sen de dier vakiderde zati tecellinin

eserlerini al.

AÇIKLAMA

Âlemin Kadimlii Meselesi

Bilmelisin ki, yeryüzü üzerine yaylan güne -ki o havaya yay-

lan güne ndandr-, kendisini alglayan gözün olmadkça, her-

hangi bir gerçeklie sahip deildir. ki göz, yani güne gözü ile kendi-

sini idrak edenin gözü bir araya geldiinde ise görülenler aydnlanr ve

öyle denilir: Kukusuz ki güne onlarn üzerine yaylmtr. Bu nedenle

de engel olan bulutun varlyla bu aydnlanma ortadan kalkar. Çünkü

bu durumda göz, bulutun varlyla dier gözden ayrlmtr. Bu son

derece kapal bir meseledir. Çünkü ben öyle diyorum: Güne göün

ortasnda bulunduu halde, yeryüzünde kendisini görecek herhangi bir

canlnn gözü olmasayd, kesinlikle yeryüzüne yaylacak bir olmaz-

d. Çünkü her yaratlmn, kendisiyle snrldr ve onunla bir ba-

kas aydnlanamaz. Öyleyse bizim gözlerimizin varl ile günein varl-

, birlikte yaylan ortaya çkartr. Baknz! Renkler tek bir cisimde

renkten renge girerler vc söz gelii krmz veya yeil olurlar. Cisme

dorudan veya meyilli bakma göre, sana farkl duyuyla alglanan renk-

lerde görünür. Bunlar gözünle alglarsn fakat onlarn ne günete ne de

baklan cisimde bir hakikati yoktur. Bu durumu da inkâr edemezsin.

Özellikle de baklan cisim günete ise bu durumda hakikati olmayan ak-

sine nispeti olan bir eyi idrak etmi olursun. te yeryüzüne yaylank
da böyledir. Baka bir örnek ise peyderpey bulunduu cisimlerin rengi-

ne giren bukalemundur. Bukalemun, süratie suret kabul eden bir ey

olmad gibi cilal bir cisim de deildir, Onun renk deiimi ise duyuy-

la alglanan bir eydir. Bununla birlikte bu renklerin kendisine baktn

o cisimde ya da kendiliklerinde bir varlnn bulunmadn da bilirsin.

Ayn ekilde âlem de Allah’ yokluu halinde idrak eder. Öyleyse âlem,

kendisi yok iken, Allah’ idrak eder. Allah ise ilahi iktidar kendisine nü-
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fuz etsin diye âlemi var eder. Öyleyse d varlk feyzi, yokluklar halinde

Allah tarafndan görülenler üzerine düer. Yokluu halinde âlemin Hak

tarafndan görülmesini dikkate alan olabilir. Bu, gerçek bir görmedir ve

bundan kuku duyulmaz, ‘Âlem 5

diye isimlendirilen ey budur. Hak ise

daha önce görmez iken, daha sonra görmek özelliiyle nitelenmez. Ak-

sine Hak sürekli olarak âlemi görür. Öyleyse âlemin kadimliini ileri

sürenler, buradan dile getirmitir. Âlemin kendisindeki ve kendisi ne-

deniyle olan varlna bakp da Hakkn kendisini görmesi esnasnda bu

halin âlem için olmadn gören kimse ise âlemin hadisliini dile geti-

rir. Buradan unu örenirsin: Eyay görmenin illeti, Earilerin zannet-

tii gibi, onlarn var olmas deildir. Hakkn buradaki ‘yüzü
1

, görülme-

leri için görülenin istidaddr. Görülen eyin mevcut veya madum ol-

mas birdir. Çünkü görme kendisine iliir.

Earilerin dnda, Mutezile ise gözle görmek için bir takm ilave

artlar ileri sürmütür. Bunlar, varla tabi ve buna ilave artlardr. Bu

nedenle onlar görmeyi bilhassa bilgiye çevirmilerdir. ki perde tecellisi

arasndaki zat tecellisine gelirsek, söz konusu zat tecellide gören için

perde suretlerinden bir durumun ortaya çkmas zorunludur. Böylelikle

bu tecelli o ey için bir ayna haline gelir. Bu ayna iki suretin karsnda-

dr. Böylelikle zat aynasmda zati tecelli nuruyla iki perdeyi görür. Nite-

kim el-Gani ve el-Hamid Hakk kendisinden tenzih ederken yoksulluu

görürsün. böyle olmazsa, aklen sana görünmeyen bir eyden kendisi-

ni nasl tenzih edersin ki? Tecelli esnasnda zatta perdenin sureti dc

böyledir. Bundan daha aç ise mümkün deildir. Öyleyse arif bu iki

perdenin suretini idrak eder veya perdenin sureti ile bu dier zati tecel-

linin o ikisinin arasnda bulunduu zati tecelliyi aralarnda gerçekleen

perde tecelligahnda idrak ederse, zikri ve ameli bu iki suretin o

tecelligahta verdii duruma göre olmaldr. O’nun hangi tecelli olursa

olsun tecellide idrak edilemeyiinin illeti, iki surettir. Bu iki suret zo-

runludur. Çünkü bir’in mutlak birliinde görülmesi mümkün deildir.

nsan adna mutlak birlik geçerli deildir vc o varlkta ikinci mer-

tebededir. Bu nedenle insan çifttir. Bu nedenle de tecellide ancak iki su-

reti müahede edebilir. nsan ise bu ikisinin arasnda tecelligahtr. Öy-

leyse gören insan, her nerede görürse görsün. Haktan ancak kendisini

görebilir. Öyleyse bu tecelli sana kendini ve Hakkn kendisini tantr.

Tecelli iki suret arasnda gerçekleirse, iki suret amel olur. Dünyada ise
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amel meru yükümlülük amelidir. Ahirette ise bu durumda cinsel iliki,

giyim, yiyecek, içecek ve sohbet gibi nimet ameli olabilir. Bütün bu ve

benzerleri, perdeye göre gerçekleen eylerdir. Bu nedenle insanlar

ahirette tecelliden döndüklerinde, bu suret ile dönerler ve o surete göre

mülklerini görürler. Nimet o surete göre gerçekleir. Buradan nimetin

eyayla ilgili olduu düüncesinin yanll ortaya çkar. Çünkü nimet,

eyann varlyla ilgilidir veya bu perde suretleri içinde onlar idrakle

ilgilidir. nsan onlar zati tecelligahta idrak eder. Tecelli iki zati tecelli

arasndaki bir perde tecellisi olabilir, bu durum, kuluk ile ölen arasn-

da aym gözükmesini veya iki gündüz arasndaki gecenin tecellisine ben-

zer. Bu durumda bu perde tecelligahndaki tecelli, -amel deil- bilgi

olur. Fakat (bu bilgi) tenzih bilgisindendir. Böylelikle nefs kendisinden

tat alr ve manevi nimet olarak kendisinden nimetlenir. Bu, nefsin ken-

disine uygun cennetidir. Anla!

Zati tecelli perde tecellisi ile zati tecelli arasmda bulunursa, iki suret

de amel deil bilgi sureti olur. Öyleyse zatideki zati tecelli sadece tenzih

bilgisinin suretidir. Perde tecellisinin sureti ise tebih suretinin tecellisi-

dir. Bu, kulun ilahi isimlerle ahlaklanmas ve rabbani niteliklerle kendi

mülkünde gözükmesidir. Bu makamda yaratlm yaratc haline gelir ve

bütün ilahi isimlerin hükümleriyle gözükür. Buras, mülkünde Yaratana

vekillik ve halifelik makam olduu kadar himmet, temas ve söz vasta-

syla var olanlara etki böyle gerçekleir. Himmete gelirsek, insan bir e-

yi irade eder, irade edilen ey, herhangi bir eksildik veya fazlalk olmak-

szn önünde temessül eder. Söze gelirsek, bir eyi irade ettiinde ona
coP der. Ya da amel ise o eye temas eder. Buna örnek olarak, sa’nn

kuu yaratrken çamura temasn ve onu ku olarak ekillendirmesini ve-

rebiliriz. Bu durum ‘tki elimle yarattm eyi'3*7 ayetinde belirtilir. Öy-

leyse, akleden ve anlayan kimse, insann her ilahi mertebede bir nasibi

bulunduu bilir ve anlar. Perde tecellisi, zat tecellisi ile perde tecellisi

arasmda olabilir. Bu durumda perde tecellisi, âlemin Hak ile irtibatnn

bilinmesi demektir. Bu durum, âlemin kendisine delil olmas, onun ne-

denlisi ve sureti üzerinde bulunmas ve kendisiyle benzerlik ilikisi yö-

nündendir. Zati tecellinin sureti ise ferahlamak, armak, gülmek, el,

ayak, göz, iki el, avuç, sa el, yaratlma ve kendi üzerine yemin etmek

gibi Haklan yaratklarn niteliklerinde tecellisini bilmektir. Bunun yan

sra Hakknk ve karanlk perdeleriyle nitelenmeyi kabul etmesi, bu
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karanlk vc nurani perdelerin ardnda ise yakc tecellilere sahip olmas,

buradan örenilir. Tecelli makamlar dört ile snrlanmtr ki, bunlar-

dan baka bir asl yoktur.

Hakikat ilahi tecellilerin âlemde bu dört ile snrl olduklarmn bil-

gisini verdiine göre, bütün varlklar, kendisine döndükleri asl itibary-

la dörtlü olmutur. Öyleyse her varln bilgisinde tenzih bilgisi, tebih

bilgisi bulunmaldr. Amelinde ise ya yapm (sinai) ameli veya ruhani-

fkri amel bulunmaldr. Bu dört ksmn dnda kalmas mümkün de-

ildir. Ayn ekilde doa da özü gerei bu tecellilerin hükmü nedeniyle

(dört eyi) vermitir. Çünkü varlklar bu tecellilerin suretine göre orta-

ya çkmlardr. Böylelikle scaklk, soukluk, kuruluk ve yalk meydana

gelmitir. Bunlar, her bir cisimde kemaliyle bulunurlar. Bununla birlik-

te, baz cisimlerde eit güçte bulunabilirler ki bu, söz konusu cismin

bekasmn nedenidir. Bazen bir cisimde eit güçte bulunmazlar. Bu du-

rumda hastalklar o cisme elik eder ve unsurlarn birbirlerine baskn

gelmesine göre sürekli hasralklarla yüz yüze gelir. Bu durum arya gi-

derse ölüm gerçekleir ki ifrat hali de kendilerindendir. Çünkü onlardan

(birisinin veya bir kaçnn) ifrat derecesine varmas da, insann veya

canimin kendisini yedii bir yemek gibi kendüerinden kaynaklanr. Bu-

na göre söz konusu yemekte baskn olan ey, cisimde kendisine uygun

olan eyin derecesini artrr. Buna göre yenilen ey scak ise cisimdeki

scakl artrrken, souk ise soukluu artrr. Dier unsurlar için de

ayn ey geçerlidir.

Sonra, bu dört eyin karmndan dört ey meydana gelmitir ve

bunlar dört yön kabul etmitir. Çünkü bu dört tecellinin hakikaderi an-

cak bu dört eyden sayca kendi ölçülerince bir eyin meydana gelmesi-

ni gerektirmitir. Bu nedenle bütün yönlerden birbirini itme meydana

gelirken ayn zamanda bu bölümün banda üahiyat konularnda zikret-

tiimiz üzere karlkl iliki de meydana gelmitir. Bu ilahi hakikat,

âlemin de ancak bu ekilde olmasna hükmetmitir. Çünkü bilinen bil-

ginin suretine göredir ve Hakkn bilgisi ide O’nun zatdr. Anla!

Buna göre karlkl itme, scaklk ile soukluk ve yalk ile kuruluk

arasndaki ilikidir. Bu nedenle scaklk, soukluk ve yalk, kuruluk ay-

n hükümde kesinlikle bir araya gelmez. Bu nedenle Allah teala unsurla-

r bu doalarn birleiminden dört olarak yaratt. Böylelikle ate, scak-
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lk ve kuruluktan meydana gelmitir. Sonra, onun ardndn geleni her

bakmdan kendisini iten bir ey yapmamtr. Aksine bir yönden kendi-

siyle ilgiliyken bir yönden ayr olduu bir eyi ondan sonra getirmitir.

Böylelikle hava, içerdii yalk nedeniyle kendisini itse bile, içerdii s-

caklk ile atee komu olmutur. Çünkü iki ucu bir araya getirdii için,

ortadakinin bir hükmü ve etkisi vardr. Böylelikle o iki eyin birbirini

itmesinin (önüne geçerek) kendilerine hakim olmutur. Bu balamda

hava, scak ve yatr. Scakl nedeniyle, kendisiyle ilikili olduu atee

dönüür ve vasta hakim olur. Yal nedeniyle ise kendisine uygun ol-

duu suya dönüür. Sonra hava, alt tarafndan suya komu olur. Böyle-

likle hava scakl nedeniyle atee komu olmay kabul ederken yal
nedeniyle de suya komuluu kabul eder. Bununla birlikte su, souklu-

u nedeniyle kendisine zt iken hava da scakl nedeniyle suyu iter.

Ayn ekilde, her ikisinin dc komuluunu salayan soukluk nedeniyle,

toprak ile su arasnda da bir komuluk vardr. Öyleyse bunlardan ortaya

çkan ey, bu asl nedeniyle dört tane olmutur. Ayn ey, türeyen havan

cismi için geçerlidir. Atein ondaki etkisi safra iken havann etkisi kan,

suyun etkisi balgam ve topran ondaki etkisi ise karadr. Böylelikle ci-

sim, dört doa üzerinde meydana gelmitir. Ayn ey, dört güç için ge-

çerlidir: Bunlar, çekme, itme, hazmetme ve tutma güçleridir.

Mutluluk ve bedbahtlk da dört eye bitiir. Sa, sol, arka ve ön.

Yukar yönde ise cisim doas gerei yürüyemezkenaa yönde ise ruh

doas gerei yürüyemez. nsan ve hayvan, bu ikisinden bileiktir. Öy-

leyse insann mutluluk ve bedbahtl, ruhunda ve bedeninde doasnn
kabul ettii eydedir ki bunlar da dört yöndür. nsan bu yönlerle yü-

kümlüdür ve blis de kendisine bu yönlerden gelir. Nitekim blis öyle

demitir: 'Sonra onlara salarndan sollarndan, önlerinden ve arkalarn-

dan geleceim.’
34* Zikrettiimiz nedenle ‘üsderinden’ veya ‘altlarndan’

dememitir. Öyleyse blis insana ancak mutluluuna ve bedbahtlna

etki edebilecei yönlerden gelir. nsann blis’in sözünü duyup da kabul

etmesi onun muduluuna etki ederken sözünü dinlemeyip kendisini

davet ettii eye icabet etmeyii de bedbahtln etkiler. Eyann mer-

tebelerini düzenleyen Alim ve Hakim münezzehtir! Ulvi-cismani âle-

min fiili de böyledir. Böylelikle Allah, (aa) âlemdeki hükümlerin

kendisinden meydana geldii burçlar dört (doal) yapmtr: Ate,

toprak, su ve hava. Soru edatlarm da dört tane yapmtr. Bunlar; m-
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dr, nedir, niçin ve nasl sorulardr. Âlemde etkin olan isimler de dört

tanedir. Bunlar; alim, mürid, kadir ve kail isimleridir. Öyleyse Hakkn

bir eyi bilmesi, bir eyin belli bir vakitte belli bir durumda olmasn

bilmesidir. Bu bilgi, o hal belirlemek üzere iradeyi harekete geçirtir.

Kail ismi ise o varl var etmek üzere kudreti harekete geçirtir. Öyleyse

Allah, bilmi, irade etmi, söylemi ve yapmtr. Böylelikle varlklar, bu

dört eyden ortaya çkmtr. Öyleyse scaklk bilgiye, kuruluk iradeye,

soukluk söze, yalk ise kudrete aittir. Buna göre scaklk strken ku-

ruluk serdetirir, yalk ise yumuatr ve soukluk ise donuklatrr. Al-

lah teala öyle buyurmutur: 'Ne kuru ne ya...’349 Burada, iki etkini de-

il, iki edilgini zikretmitir. Çünkü iki edilgin, kendilerinden meydana

geldikleri eye delalet ederler. Bunlar ise kuruluun kendisinden mey-

dana geldii scaklk ile yaln kendisinden meydana geldii soukluk-

tur. Zikrettiimiz ekilde snrlanm bu tecellilerin (âlemde) ortaya ç-

karttklar durumlara baknz!

Ayn ekilde âlemde (bulunanlar da), ya mudak anlamda mudu ve-

ya mudak anlamda bedbaht veya mudulua intikal etmesi mümkün
bedbaht ve bedbahda indkal etmesi mümkün mutlu olmak üzere

(dört ksmdr). Böylelikle bu haller dört ile snrl olmutur. Bu kap-

samdan baka bir dördü ise; Evvel, Ahir, Zâhir ve Bâtn isimleridir. Bir

beincisi yoktur. Bunlar âlem karsnda Hakkn nitelikleridir. Saylarn

mertebeleri de beincisi olmamak lidere dörttür. Bunlar, birler, onlar,

yüzler ve binlerdir. Sonra bileiklik meydana gelir. Saylarn bileimi ise

rükünleri meydana getirmek üzere, doalarn bileiminin bir benzeridir.

Kardeim! Bilmelisin ki, bu menzilin kalan ksmn tamamladm
gece, menzilin bereketinden Hz. Peygamberi rüyada gördüm. Srt üstü

uzanm ve öyle diyordu: ‘Mesderc mesh etmek ve eldiven giymeye

varncaya kadar, kulun her eyde Allah’n büyüklüünü görmesi gere-

kir.’ Baktmda, ayaklarnda iki yeni siyah terlik, ellerinde eldiven var-

d. Bu menzilde Allah’n büyüklüünün hak etdi bilgileri yazmam ne-

deniyle bana iaret ediyor gibiydi. Sonra öyle dedi: ‘Dolunay domaya

devam ettii sürece, nefisler bostanlarda uyuyabilir ve çarlarda güven

içindedir. Karanlk olup da dolunay çkmaynca, hrszlardan korkulur.

Bu durumda kiinin hrszlardan saknmak amacyla ehre girmesi yara-

r.’ Hz. Pcygambcr’i söylediinden, Hakk müahede halinin nefislere

hakim olmasn, nefislerin kendisini hakka’l-yakü olarak bilmesini ve
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bu sayede Allah’ bilmenin bostanlarna girmelerini ve farkl tarz ve çok

saydaki bilim dallaryla Allah’ bilmek üzerinde konumalarn kast et-

tiini anladm. Hz. Peygamber, Hakk dolunaya benzetmi, bostanlar-

daki türlü meyveleri ise ilahi mertebenin içerdii ilahi isimler ve celal-

büyüklük nitelikleri hakkmdaki bilgilere benzetmitir. Rüyada ‘dolunay

battnda’ ifadesinden ise Hakk eyada müahedeyi, O’nun karsnda

huzur sahibi ve halis niyetli olmay kast eder. ‘Bilgisizlik, Allah’tan ha-

bersizlik karanlklar hakimdir vc hrszlardan korkulur.’ Hrszlar der-

ken, teorik aklclara ve suri kef sahiplerine ilien saptrc kukular

kast etmektedir. Bundan ise Hakkn mertebesinin hak ettii hususlarda

fazla konumann gerçeklemesi hakknda duyduu korku nedeniyle söz

etmitir. ‘ehre girmelidir.’ Burada ise eriatn zahirine balanarak ve

cemaate uyarak bu tehlikeden korunmasn kast eder. Cemaat, ehir

halkdr, çünkü Allah’n eli cemaatle birliktedir.

Hz. Peygamber’in, içindeki büyük mutluluk ve bu menzilin içermi

olduu marifet nedeniyle, bütün organlaryla büyük bir sknt hissetti-

ini gördüm. O ikisi, dolunayda vc geceleyin domaktayd. Bu geceden

gündüz meydana gelmitir. Dolunayn göün barnda ldadn gö-

rüyordum. Birisi öyle diyor: ‘Allah’tan kendisine gelen ve müahede

ettii ey nedeniyle, IIz. Peygamber (daha önce) büyüle sknt içinde

görülmemitir.’ Uyandm ve hemen o menzil bölümünde bu rüyay

yazdm. Bana gösterdii eyler nedeniyle sevindim ve Allah’a hamd et-

tim. Bu menzil, bir takm ilimler içermektedir. Nitekim her bir menzil

pek çok cilde sacak mârifederi içerir. O gece arkadalarma dedim ki:

‘Bu menzilin içerdii bilgilerden bir meseleyi zikredeceim.’ Bir arkada-

m bana soru sordu, öyle dedi: Hal böyle ise, o zaman o menzilin

içerdii ana konular söyleyerek ne kadar bilgi içerdiini bize bildir.

Böylece biz de, sözü uzatmadan, ayrntya dalmadan onlar öreniriz.’

Ben de öyle dedim: ‘Allah izin verirse, bu kitapta daha sonra gelecek

menzillerde bunu yaparm.’ O gece benim için mübarek bir geceydi.

Bilmelisin ki, bu menzil, yldzlardaki tecelli bilgisini içerir. Sayla-

rnn çokluuna ramen, ayn anda her birine tecelli gerçekleir ve bir

görmeyle hepsi görülür. Bunun yan sra tecellilerin birbirine girmesi,

tabi-metbu tecellinin bilinmesi bu menzille ilgilidir. Acaba tabi adna

metbuya (uyulan) tecelli edenin bilgisi gerçekleir mi, gerçeklemez mi?

Çünkü metbu Allah’a davet etsin diye gelmitir, yoksa kendisine çar-
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mak üzere gelmemitir. Bu balamda öyle der:
‘

Bizim ile sizin aranzda

ortak olan bir kelimeye geliniz: Allah'tan bakasna ibadet etmeyelim, O’na

hiçbir eyi ortak komayalm, Allah’ brakp da birbirimizi rab edinmeye-

lim”*
0 Baka bir ayette ise öyle buyrulur: ‘Ben ve bana uyanlar basiret

üzere Allah’a davet etmekteyiz”*
1 Burada (Hz. Peygamber), Allah’a da-

vette uyan için de bir pay ayrmtr. nsan, baz bilgilerde insan olmas

yönünden bamszdr ve peygambere veya bir rehbere muhtaç deil-

dir. Bu tarz bilgilere örnek olarak, AUah’n birliini bilmeyi ve O’na ge-

rekli zorunlu nitelikleri bilmeyi verebiliriz. Ayn ey, halvetlerinde ve

güzel ahlakla nefsini temizlemeyle gerçekleen keif esnasnda ilahi feyiz

için geçerlidir. Böyle biri adna gerçekleen tecelli, uyduu kimse için

gerçekleen tecellinin ayndr. Çünkü o, gerçekte uyan deildir, basiret

sahibidir. Bu insan, ya akl delili veya gerçek keif delili nedeniyle, (bil-

gide) uyulanla birdir. Bu makam sahibi olmayan kimselerin Allah hak-

kndaki bilgüeri ise, uyulandan ‘iman’ yoluyla ve onun izinde giderek

alnmtr. Böyle bir bügi ancak peygamberin yolunu ‘takip etmekle’

gerçekleecek üimdir ve -bilgi olmas yönüyle bilgi deil- Allah’a yakla -

trc olan bilgidir. Aym ey, Aüah’a yaklamay salayan beden ve kalp

amelleri için geçerlidir ve bunlar da peygambere uyarak elde cdüir. Bu

bilgi sahibi adna bu makamda tecelli gerçekletiinde, bu tecellinin

(verdii bilgide) uyan insan, uyulana katlmaz. Binaenaleyh bu tecelli

uyulan adna güne kaynakl iken uyan adna(n güneten alan) ay

ve yldz kaynakl tecellidir. Bunu bilmelisin!

Bu menzilin içerdii konulardan birisi de, er-Rab isminden baka

(bir isimde) ve kendilerine tamlama yaplan er-Rab isminde -yoksa is-

min genel kullanmnda deil- Hakkn bedbahtlara tecelü etmesidir.

Bununla birlikte Hak, perdeyi ancak o gün özel bir ekilde yaratmtr.

Öyleyse bedbahtlar, kendüerine izafe edilen özel bir ismin zamannda

perde içindedirler. Allah teala öyle buyurmutur: ‘Hayr, onlar rable-

rinden o gün ..,’*
52 -burada Rabbi kendilerine izafe etmitir- ‘perdelidir-

ler.”*
3
Böylelikle perdeliüi belirli bir zamana ait yapmtr, anla!

Bu menzüin içerdii hususlardan birisi de, her tecellinin nimete yol

açmayacadr. Tecelliyle nimetlenmek, seven ve özleyenler için gerçek-

leir. Onlar sevginin artlarn yerine getirenlerdir. Bu menzil, Böylelik-

le görülen (ehadette olan), gayb haline geldii gibi gayb olan ey de

görülür hale gelir. Bu nedenle baz arifler, ahiret yaratlnda cisimlerin
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ruhlarda bâtn kalacan ileri sürmülerdir. Bu anlaya göre ruhlar da,

dünya hayatnda olduunun tam aksine, bedenler için görünen mekan-

lar gibi olacaktr. Böylelikle ahirette zuhur eden ruh olur, hüküm de

bedene deil ruha aittir. Bu nedenle ahirettekiler, ruhun kendilerinde

etkin olmas ve bedenin ruhta gizlenmi olmas nedeniyle, diledikleri

herhangi bir surete girme imkân kazanrlar. Nitekim dünya hayatnda

da melekler ve ruhlar âlemi de diledikleri her surete girme imkânna sa-

hiptirler. Yeniden yaratmann bedenlerle olacam inkâr eden keif sa-

hiplerinin menzillerinden (birisi), onlarn ahiret hayatnda gerçeklee-

cek durumu keiflerinde görmü olmalardr. Onlar, diledikleri ekilde

suretle girebilen bir takm ruhlar görmü, bu ruhlarn içermi olduu

cisimsellik kendilerine gizli kalmtr. Nitekim bu dünya hayatnda da

bedenlerin içermi olduu beeri ruhanilik baz kimselerce görülmez.

Bedenler onlar için kabirlerdir. Ahirette ise bunun tersi olarak ruhlar

bedenlerin kabirleri gibi olacaktr. Bu nedenle (baz keif sahipleri) be-

denlerin yaraulacam inkâr etmitir. Biz ve arkadalarmzn dünya ha-

yan ve ahiret hakknda elde ettii tam keif ise öyledir: Biz burada ruh-

lara doal bedenlerin hakim olduunu gördük. Bu nedenle cisimlerin

görünen ksmlarnda ancak eserleri görülebilir. Uyku ve ölüm olma-

sayd, keif sahibinden bakalar, zahirde görülene ilave bir eyin bu-

lunduunu bilemeyecekti. Ölüm, duraanlk, cismin sahip olduu eser-

lerden yoksun kalmasna ramen, baz kimseler, bu görüe varmtr ki,

bunlar Hai iyye’dir. Onlar bu bedenlerin ardnda herhangi bir eyin

bulunduunu görememitir. Alemde ölüm denen bir ey olmasayd, bu

insanlarn durumu ne olabilirdi?

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, ulvi âlemin bilinmesi,

kendi terkibinde suretinin tertibinin bilinmesidir. Ulvi âlem (yukar

âlem), görülerine delilin verisinden hareketle varm olsalar bile, gök

bilimcilerin söylediinden farkldr. Gerçi Allah’n yukar âlemi onlarn

söyledii ekilde düzenlemesi de mümkündür, fakat öyle yapmamtr.

Bununla birlikte bu tertip, gök bilimcilerinin vard tertibi vermitir.

Bu menzil, Allah’n aa âleme yerletirdii eylerin tertibinin bilgisini

içerir. Yükümlülerin bilinmesini, nereden yükümlü olduklarm ve onlar

harekete geçiren eyin ne olduunun bilgisini de bu menzil verir. Ayn
zamanda yaknlklarn bilgisini de içerir. Allah’a kar büyüklenen zor-

balarn (boyunlarnn) bükülmesinin bilgisini, Allah’ bilmede hayvann
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insana katlmasn, akbetlerin bilinmesini ve her âlemin sonda neye

vardnn bilgisini de içerir. Meselelerin balklarn zikretmi oldk.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Musevî Mertebeden, Mekkeli Muhammedi Menzilin

Bilinmesi

Allah’n haremi, her nebinin kalbi

Ve de her velinin kalbi

Kendi aralarnda ona varis oldular

limlerde ve yüce makamda

eriata bir bilgi nispet edersen sen

lmi rivayetlerin harflerinde aramalsn

Denizlerin de nurdan bilgileri var

Yüce ve deerli kesin bilgiler

Tertemiz nebi ve tertemiz bir peygamber

Zengin ve yoksul

Yücede düzenlenmi nimet

Kuyuda taksim edilmi azap

Bilmelisin ki, bu menzil, Allah katnda genel olarak âlemin merte-

besinin bilgisini içerir. Acaba yokluun kendisinden dolay sayg göste-

rilmesi gereken Allah katnda bir mertebesi var mdr, yok mudur?

Bedbaht ve kzlm olanlardan yaratlm kimselerin Allah katnda say-

gn bir mertebesi var mdr, yok mudur? lahi tazimin kendisiyle mutlu

olunacak ekilde sayg gösterende etkisi var mdr yok mudur? Allah’n

âlemi taziminin sebebi nedir? Yaratlm âlemin kendisiyle bilindii bir
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yücelik nitelii var mdr yok mudur? ‘Allah sadece kendisine yemin

etmitir, fakat onu bazen gizlemi ve bir yerde ise açkça zikretmitir ki,

zikretmedii ksmda da kendisini gizlemi olduu örenilsin’ diyenlere

göre, yaratlmlara izafe edilen ilahi isimlerin mahiyeti nedir? Bu ko-

nuyla ilgili bürün bilgileri bu menzil içerir. Hepsini ayrntl olarak zik-

retmeye kalkarsak, söz uzar. Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de,

âlemde insann yaratlnn bilinmesidir. Acaba hayvan bu yaratlta

insana ortak mdr, yoksa bu yaratl insanam özgüdür ve bu tarz ba-

ka bir yaratlma tahsis edilmemi midir? Hayvan bu yaratlta insanla

ortak ise o zaman niçin tek bana zikredilmitir? Niçin insan lafz

Kur’an- Kerîm’de zikredilmi ve zikredildiginde ise ya knanmak veya

zayflk veya eksiklik özelliiyle nitelenmitir? nsan övülmek için zikre-

dilmi olsa, onu hemen knanmtk nitelii takip eder. Bu balamda

knanmaya örnek olarak, ‘kukusu? insan hüsrandadr5354
ve ‘insan rabbine

kar pek nankördür33** ayederini verebiliriz. Eksiklik ve zayflk ise ‘biz

insan, çamurdan (süzülüp çkarlm) bir özden yarattk5356 ve ‘biz insan

(yüz yüze gelecei) zorluklar içinde yarattk™7 ayederinde geçer. Övgünün

ardndan gelen knama ise
‘

insan en güzel surette yarattk™* -ki övgüdür-

‘sonra onu aalarn aasna attk™9 ayetinde geçer. Bu ise knamadr.

Bu menzil ayn zamanda nefislerin kendini beenmesinin insana

kazandrd iddia sahiplerinin sonunun bilgisini de içerir. Duyusal ve

manevi nimederi, isimlerle ahlaklarma, insana verilmi olan güç ve

onun bir etkisinin olduu bu menzilden örenilir. nsana bir güç veril-

mi olmas, Earilerin görüüne aykr iken fiilleri yükümlülere izafe hu-

susunda Mutezile’nin görüünü güçlendirir. Kendisinde yardmlama-

nn gerçekletii hususu içerir. Delilin bilinmesinin sonu ve nefsin arzu-

su nedeniyle onun terk edilmesi de bu menzille ilgilidir. Bütün bunlar,

bu menzilin içermi olduu ana balklardr. Bunlar, büyük bir zorluk

altna girmeden saylamayacak kadar alt bala bölünür.

Bu balamda genel olarak âlemin Allah katandaki yerine gelirsek,

bilmelisin ki: Allah âlemi kendisine duyduu ihtiyaç nedeniyle yarat-

mad. Allah âlemi bilinmesine delil olsun diye yaratt. Bu sayede varlk

ve bilgi mertebesinden eksik olan ey tamamlanr. Öyleyse âlemin yara-

nlndan Allah, daha önce sahip olmad herhangi bir kemal özellii

kazanmamtr. Aksine Allah mudak anlamda kemal sahibidir. Ya da

âlem kendiliinde özü gerei talep edilmi de deildir. Çünkü âleme
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yaratl nedeniyle bir kemal özellii ilimemitir. Aksine âlem, yara-

tlm olsa da olmasa da, kaytsz anlamda tam eksiklik sahibidir. Öyley-

se maksat, zikrettiimiz varlk mertebesinin ve bilgi mertebesinin âle-

min varlyla kemale ermesidir. Bunun yan sra Allah âleme kendisi

hakkndaki bilgiyi vermitir. Bunu veren akli taksimdir. Çünkü âlemin

tazim özelliiyle nitelenmesi, Allah’n bilinmesine delil olarak yerleti-

rilmesinden ve varlk ve bilgi mertebesinin onunla kemale ermesinden

kaynaklanr. Delil, delili olduu eyin üstünlüüne göre deer kazanr.

Bilgi ve varlk Hakkn kendileriyle nitelendii iki durumdur. Bu

nedenle onlar tam üstünlük sahibi olmutur. Buna göre âlemin üstün-

lüü, deerli birisine delil olmasndan kaynaklanr. Birisi öyle diyebilir:

Maksat delaletten ibaret ise bu amaç âlemde yaratlm bir cevher ile

gerçekleebilirdi? öyle deriz: Haklsn! Bunu söylerken kast ettiimiz

ey, Allah teala’nn (âlem ile arasnda) nihayetsiz nispetler, hakikader ve

yönlerin bulunduudur. Bununla birlikte bunlarn hepsi tek bir nispete

dönebilir. Çünkü nispetler, varlkla nitelenmez ve bu nedenle de bir ni-

hayete ulamaz. Durum senin iaret ettiin gibi olsayd, varlk ve bilgi-

ye ait kemal, bu tek yaratlmn kendilerine delil olmasna göre gerçek-

eirdi. Bu durumda ise Haktan bilinen ey, sadece bu tek nispete göre

bilinmi olurdu. Hâlbuki biz, nispederin sonsuz olduunu belirttik.

Öyleyse mümkünlerin yaratlmas da, sonsuzdur. Baka bir ifadeyle ya-

ratl dünya ve ahirette süreklidir. O halde mârifet de dünya ve ahirette

sürekli olarak meydana gelir. Bu nedenle de bilginin artn istemek

emredilmitir. Baknz! Allah peygambere varlklar hakknda bilgisinin

artmasn istemeyi mi emretmitir? Hayr! Vallahi, Allah peygambere

sadece âlemde var ettii eylere göre Allah hakkndaki bilgisinin artma-

sn istemeyi emretmitir. Böylelikle âlemde yaratlan her yeni ey, zu-

hur eden herhangi bir ilahi nispetin bilgisini kazandrr. Bu nedenle Hz.

Peygamber duasndaki u ifadesiyle kalpleri uyararak öyle buyurmu-

tur: ‘Allah’m! Kendini isimlendirdiin veya yaratklarndan herhangi

birisine bildirdiin veya gaybnn bilgisine ayrdn isimlerle senden is-

terim.’ simler ilahi nispederdir. Gaybn ise nihayeti yoktur. Öyleyse

yaratma süreklidir. Yaratlmlar içinden bilenin bilgisinin ise bütün hal

ve zamanlarda sonlu olmas ve her nefes sahip olmad yeni bir bilgiyi

kabul eden olmas gerekir. Bu bilgi Allah ile ilgili olabilecei gibi Al-

lah’a delalet eden bir yaratkla ilgili bir bilgi de olabilir. Anla!
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Birisi öyle iddia edebilir: Akln taksimine göre cinsler snrldr.

Saylar sonsuza varan yaratlm her ey, bu akli taksime girer. Çünkü

bu. Hakkn varlnn bile dahil olduu bir taksimdir. öyle deriz: Bu

taksim, akla ve onun gücüne göre dorudur. Nitekim göz de görülenle-

ri taksim etseydi, kendi gücünün verisine göre onlar taksim ederdi.

Kulak da duyulanlar taksim etseydi ayn ekilde taksim ederdi. Fakat

bu taksim, yaratlmlar snrlamay göstermez. Çünkü bu taksim, ken-

di gücünün verisine göre yaplm bir taksimdir. Herhangi bir imkâna

sahip olan her bir güç bir taksim yapanda, kendi gücünün dnda ka-

lan eyler de o taksimin dnda kalr. Buna göre duyma gücü, duyulan-

lar ve konuma ve duymayla ilgili eyleri taksim eder, o kadar! Kuku-

suz ki bütün görülenler, yenilenler, koklananlar ve dokunulan eyler

taksimin dndadr. Akl da kendi gücüyle taksimi yapanda, bu tak-

sim, akln gücünün hakikaderini ve ayrntlarn bilme imkânna sahip

olmad bir takm ilahi eylerin bulunmadn göstermez. Bunlar bir

açdan kaln taksimi içine girmi olsa bile, pek çok açdan taksimin d-

nda kalrlar. Allah reala’nn kulunda akln gücünün sahip olmad
imkâna sahip baka bir güç yaratmas da mümkündür. Böyle bir güç

(akla göre) imkânsz zorunluya, (akla göre) zorunluyu imkânsza veya

mümkünü zorunluya ve imkânsza çevirebilir. lahi mertebenin genili-

inin yaratlta ve tecellilerde tekrarn olamayacan gerektirdiini

bilmeyen kimse, böyle bir söz söylemeyecei gibi bu ekilde de bir iti-

razda bulunmaz. öyle denilirse: Yaratlm olan eyin akln hükmü al-

anda ve onun taksimine girmi olmas gerekir. Bu ise ya olumsuzlama

veya olumlama taksimidir. öyle deriz: Haklsn! Biz bilinmeyen eyler

arasndan bilinenlerin olumlama veya olumsuzlama ksmlarna girdii-

ni reddetmiyoruz. Fakat bu olumlama ve olumsuzlama ksmlar alana

giren eyler, olumsuzlamann verdii bilgiyi verirler mi vermezler mi?

Yoksa olumlamann verdii bilgiyi mi verirler? Ya da baka bir ey mi

verirler? Çünkü Allah hakkmdaki bilgide olumsuzlama, olumsuzlama,

olmas bakmndan verdiini verir, yoksa delaleti alanda bulunan son-

suz saydaki eylerin delalet etmesi bakmndan bir bilgi vermez. Olum-

lama ise olumlama olmas bakmndan Allah hakkmdaki bilgiden verdi-

ini verir, yoksa delaleti alanda bulunan olumlanan eyler bakmndan

bir bilgi vermez. Çünkü yaratma süreklidir. Bizdeki bilgi ise yaratmann

yenilenmesiyle sürekli yenilenir.
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Bir özel delille örenilen bilinen, dier bilinen deildir. Öyleyse o,

âlem tarafndan deil Allah tarafndan bilinendir. Böylelikle bu bilginin

mertebesi bu olu âleminde var olmasyla kemale erdii gibi bu varla

özgü varln mertebesi de dta zuhur etmesiyle kemale ermitir. Her

bir varln vermi olduu zevki bilgiyi baka bir varlk veremez. nsan

tek bir elmay yerken her srndan farkl bir tat bulur. Elmay tamam-

ladnda ise ancak son srta bulduu baka bir tat bulur. Elma aym

elmadr. Hâlbuki her yiyiinde tam olarak ifade edemese bile insan ba-

ka bir tat bulur. Zikrettiimiz hususu tam olarak kavrayan kimse, ger-

çein akl veya baka bütün mevcut güçlerin yeteneinin ötesinde bu-

lunduunu da bilir. Bilgisi sonsuz saydaki bilinenlere ilien Allah’ ten-

zih ederim! O’ndan baka ilah yoktur. Aziz ve Hakim’dir. Allah teala

öyle buyurur:
cO'nun bilgisinden hiçbir eyi bilemezler ancak O'nun diledi-

ini bilebilirler.

^

Bu ayette akla ve dier güçlere Allah’n ancak diledii

kadar bilgi vermi olduu belirtilmitir. ‘Onu bilgi bakmndan ihata ede-

mezler
.''361 Bu nedenle öyle demitir:

‘

Yüzler (Allah için) boyun emi-
tir .'362 Bunu ‘Onu bilgi bakmndan ihata edemezler

’363
ayetinden sonra

söylemitir. Baka bir ifadeyle onlar, bilgi bakmndan kendisini kua-

tamayacaklarn anladklarnda, boyun emiler, zelil olmular ve hak-

knda bilgilerinin olmad hususta bilginin artm Allah’tan istemiler-

dir. Burada yâizler, varlklarn zatlar ve var olanlarn hakikatleridir.

Çünkü her eyin yuzu onun zan demektir. Allah’n âlemde yaratt her

ey ise kemali üzere onu yaratmtr ve bu kemal onun yüzüdür (vech).

Allah teala öyle buyurmutur: ‘Her eye yaratlm (varlk ve özelliini)

verdi .’366 Kukusuz ki onu kemale erdirdi (demektir).
‘Sonra ona hidayet

etti .’
365 Ayn zamanda yaratklarna hidayeti -ki burada açklama demek-

tir- vermitir. Böylelikle kullarna, akla ve eriata göre en etkin tarzda

gerçei açklam; belirsiz, remizli ve kinayeli brakmamtr. ‘O ancak

(Allah’tan gelmi) bir öüt ve apaçk bir Kurandr 3366 Baka bir ayette ise

‘nsanlara kendilerine indirileni açklaman (beyan) için...
3367

denilir. Beyan

olmasayd, müteabih ve muhkem açklanmazd. Bu sayede,

müteabihin Allah tarafndan bilindii, muhkemin ise tarafmzdan bi-

linen ksm olduunu örendik. Müteabih inmemi olsayd, onun

müteabih olduunu bilirdik. Çünkü onda yaratlmn nitelii olmaya

benzeyen bir nitelik varken bir de yaratann nitelii olmaya benzer bir

yön vardr. Öyleyse müteabihin anlamn ancak Alla bilebilir.
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Müteabih nazil olmasayd, Allah’n bilgisinde müteabih olan bir eyin

bulunduu bilinmeyecekti. Bu açklamann nihayetidir. Çünkü Allah

bize bilinen bir ey olduu gibi sadece Allah’n bilebilecei bir eyin ol-

duunu açklamtr. Bazen Allah bu eyi yaratklarndan diledii birisi-

ne diledii ekilde bildirebilir.

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, önceki ve sonraki eriat-

larda geçen ilahi yeminlerin bilinmesidir. Allah yemin ettiinde, acaba

kendi üzerine mi yemin eder, yoksa yaratklar üzerine mi yemin eder?

Yoksa bazen kendi üzerine bazen de yaratklar üzerine mi yemin eder?

Buna örnek olarak u ayederi verebiliriz;
‘

Allah’a yemin olsun ki gönder-

dik...™
6* Burada Allah ismi üzerine yemin edilmitir. Baka bir ayette ise

c
Rabbinin üzerine yemin olsun ki

,m veya
‘göün ve yerin rabbi üzerine ye-

min olsun ki
,i7U veya

‘
Zariyat üzerine yemin olsun ki”

71

,
‘gönderilenler üze-

rine yemin olsun ki”
72

,
‘yldz üzerine yemin olsun ki”

73

, ‘güne üzerine ye-

min olsun ki”
7*

gibi yeminler geçer. Bunlar, zahirde isimlerin yerine ko-

nulmu olan yaratklardr. Öyleyse burada gizlenmi bir ey varsa, isim-

lerdir. sim gözükse de gözükmese de, her durumda söz konusu yara-

nklarn Allah’a tamlama yaplmalar nedeniyle büyük bir deerleri var-

dr. Genel yemin,
‘
gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim”71 aye-

tinde belirtilir. Böylelikle bu yemine bütün yaratklar girdii gibi yok-

luk ve yok olanlar da dahildir. Bu durum, ‘görmediklerinize”
76

ayetinde

belirtilen ksmdr. Burada kast edilen imdiki zamanda ve gelecek za-

manda görmedikleridir. Gelecek zaman ise yoktur. Öyleyse eyann e-

ref ve yücelikle bir ilikisi bulunduu gibi yokluun da bir ilikisi var-

dr. Buna göre salt yokluun üstünlüüne gelirsek, onun deeri, srf

varla delil olmasdr. Böylelikle delil olmas bakmndan yücelmitir.

Bu durum insanlarn dillerinde dolaan bir ifadededir. Bu hususta bir

msra vardr, öyle denilir:

Eya ztlaryla ayrr

Yokluk varl, varlkyokluu ayrt eder

Snrl yokluun üstünlüüne gelirsek, snrl yokluk, varl kabul

edebilecek bir niteliktedir. Varlk ise kendiliinde deerlidir. Bu neden-

le de Hakkn niteliklerinden birisidir. Kukusuz ki snrl yokluk, varl
kabul etmesi özelliiyle mutlak yokluktan üstün olmutur. Öyleyse o,
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Hakka iki ekilde delildir: Birincisi, yokluu halindeki delaleti iken

kincisi, varl anndaki delaletidir. Salt yokluun snrl yokluktan üs-

tünlüü ise tek yöndedir. Bu ise onun Allah’ tazimi ve varlk kabul et-

meyecei hakkmdaki delaletinin gücüdür. Böylelikle mutlak yokluk,

varlk niteliinde kendisine ortak olup Allah’a verilen bir ismin kendisi-

ne verilmesi hususunda ilahi mertebe hakkmdaki kskançl nedeniyle

olduu hal üzere kalr.

Gerçek böyle olunca, Hak var olanlar için tespih etme (yükümlü-

lüü) belirlemitir ki, tenzih demektir. Tenzih, yaratklarn nitelikleri-

nin kendisine ilimesinden münezzeh olmas demektir. Tenzih, yokluk

niteliidir. Böylelikle Hak, kendisini onunla niteleyerek mudak yokluu

ereflendirmi ve öyle demitir: 'zzet sahibi Rabbin onlarn nitelemele-

rinden münezzehtir .’
377 Bu ifade, Allah’ yüceltmeyle ilgili niyeti nedeniy-

le, yokluu ereflendirmek üzere söylenmitir. Çünkü mudak yokluk,

Allah’n hak etdi eyi snrl yokluktan daha iyi bilir. Çünkü yokluk ha-

linde ezel nitelii ona aittir. Nitekim Hak da varlnda ezel niteliinin

sahibidir. Ezel, Hakkn balangcnn olmay özelliiyle nitelenmesi-

dir. Baka bir ifadeyle o, özü gerei varln kendisinden olumsuzlan-

masyla yokluk niteliidir. Öyleyse Allah’ Allah’n dndaki eyler için-

de mudak yokluktan daha iyi bilen yoktur.

Yokluk bu üstünlüe sahip iken ve iddia ve ortaklk varlklara ait

iken, bu nedenle bize öyle denilmitir:
£Kukusuz ki sen daha önce bir

ey deil iken seni yarattk.’378 Yani mevcut deil iken seni yarattk. Varlk

halinde de karmda itiraz etmeden ve kaderin akna teslim olarak

kalmalsn. Nitekim yokluk halinde böyle idin. Böylelikle insann erefi,

varlnda yokluuna dönmesi olmutur. Yokluun üstünlüü zikretti-

imiz ekilde olmasayd, Hak yaratlm varln hükümde -yoksa ger-

çekte deil- bu hale dönmesine dikkatini çekmezdi. Dta var iken hü-

kümde bu özellie ise ancak nereden geldiini ve kendisinden neyin is-

tendiini ve niçin yaratldn bilen kimse baarabilir. Kukusuz ki

mudak yokluun üstünlüü hakknda yeterli kadar açklama yaplm
oldu. Bu, insanlarn habersiz kald ve zikrettiklerinde de Allah’tan an-

lamadklar bir meseledir.

‘Var olanlar* ve ‘yok olanlar’ için üstünlüün (kendileri bakmndan

deil) delalet bakmndan olduu belli olunca, onlara sayg göstermek
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zorunlu olmutur. Allah teala öyle buyurur: ‘Kim Allah’n iarlarn yü-

celtirse, bu kalplerin takvasndandr n79 iarlar, alametler demektir. Baka

bir ifadeyle onlar delillerdir. Öyleyse onlar yücelten kimse, bütün hare-

ketlerinde (takallubat) takva sahibidir. Çünkü kalpler, (hareket ve de-

imek) anlamndaki taklib’den türetilmitir. Allah teala bu davrann

nefislerin veya ruhlarm takvasndan olduunu söylememi, c
kalplerin

takvasndandr’3*0 demitir. Çünkü insan hallerinde, her nefes, halden ha-

le girer. Bunun nedeni, var olmayan eylerin her nefes yaratlmasdr.

Halden hale girdii her deiiminde Allah’tan korkmak ve çekinmek,

Allah’n insandan talep edebilecei ilerin zirvesidir. Bu hale ise yaratk-

lar içinden güçlü kamiller ulaabilir. Çünkü bu deimenin farkna

varmak, çetin itir. Bu nedenle Allah öyle buyurdu: ‘Allah’n iarlar t-

n...
m ' Yani onlar, gösterdikleri eyin fark edilmesini salarlar ve bunlar

ancak kendilerini fark edenin nezdinde iarlar olabilirler. Onlarn fark-

na varmayanlar -ki yaratklarn büyük ksm böyledir- kendilerine sayg

gösteremez. Öyleyse bu iarlara ancak bütün yönelim ve hareketlerinde

Allah’a yönelmi kimse sayg gösterebilir. Bu nedenle Allah bu iarlar

niyetin yenilenmesi demek olan hac ibadeti hakknda zikretmitir, insan

bir kasttan ve niyetten yoksun olamadna göre, (ancak niyetle ve ka-

stla anlalabilecek) iarlar hac ayetinde zikredilmi, hac uygulamalar

da zikredilmitir. Bunlar, her bir yönelimde farkl farkldr. Böylelikle

eya üzerinde yemin etmek, yaratklardan eyaya sayg göstermesini ta-

lep demektir. Öyle ki, Allah’a delil olan eylerden herhangi birisini ih-

mal etmesinler. Söz konusu delilin mudu veya bedbaht olmas veya var-

lk (veya yokluk) olmas durumu deitirmez. Bununla birlikte Hakkn

yemindeki maksad eya deil de, kendisi olabilir. Hatta kast edilen her

iki durum birden olabilir ki, bu ihtimal, daha dorudur.

Bilmelisin ki, bu dier kasda amaçlanan ey, bizim için sayg ve

bildirme olabilir. Bunun için Allah eyay zikretmi ve ilahi isimleri giz-

lemitir ki, eya Hakkn irade ettii ilahi isimlere delalet etsin. Öyleyse

ilahi isimler delaletin dnda ve onun saygsnn dna çkmam olur.

Bu balamda Hak öyle der: ‘Göe ve onu yapana yemin olsun ki ,’382 Yani

göün yapcsna yemin olsun ki. ‘Yere ve onu yayp döeyene...
ns3 Yani

yen yayana yemm olsun ki... ‘Battnda yldza yemin olsun k...
,m Yan

yldz kaydrana yemin osun ki... Böylelikle eya farkllam, nispeder

deimi, bu nedenle isimler deimi, zikredilen bu varla özgü (isim-
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ler) belirlenmitir. Böylelikle âlem, zamirlerde (gizliler) anlam yoluyla

isim olarak verdiklerinde ise lafz yoluyla Allah’a verilmesi ygun isim-

leri örenmitir. Çünkü gizli (zamir) olarak ifade ettiini açk kullan-

mak isteseydi, onu öyle kullanrd. Nitekim ‘Göün ve yerin rabbine ye-

min olsun ki
”85 ayetinde böyle yapmtr. Burada özel olarak gökle ilgili

Özel bir nispet yönünden Rab ismini getirmitir. Yer ismi ise gizlenmi-

tir. Çünkü Rab ismi ile yer (arasndaki) özel bir nispetle gelmitir ve bu

nispet gökte bulunmaz ve bu nedenle gök ve yer birbirine denk deil-

dir. Hatta gök, nispetlerin farkll nedeniyle, yerden farkldr. Öyleyse

göün yaratlnda Rab isminin ilikisi, yerin yaratlnda Rab isminin

ilikisinden farkldr. ‘Ve yer
5386

ayetinde ‘vav’ harfi (ve) bulunmasayd -

ki ortaklk bildirir-, nispetin farkllndan dolay Rab isminin farkll-

n söylerdik. Fakat ‘vav’ harfi bunu engellemitir. Kur'an- Kerîm ise

Arapça inmitir. ‘Vav5
ise bu dilde birincide zikredilip kendisine atf ya-

planda zikredilmezse, baka bir hükme sahiptir ve ortakla delildir.

‘Karne Zeyd ve Amr (Zeyd ve Arar kalkt
)

5 dediinde, nefsin zorlan-

mayla kesilmesi gibi herhangi bir arzi kesen olmadan veya muradn

anlatan sözü tamamlamadan al koyan bir meguliyetin ortaya çkma-

syla burada durduunda, burada ‘vav’ ortaklk bildirir ve bu zorunlu-

dur. Öyleyse kesen kendisini ‘Amr ve hariç
5

demekten al koymutur.

Ya da ‘Amr ve ebuhu kaidun
5
(Anr ve babas ayaktadr)’ demekten en-

gellemitir. Buradaki ‘vav’, balangç vc lal ‘vav’dr, atf ‘vav’ deildir.

‘Karne Zeyd ve harece Amr5 dediinde ise buradaki ‘vav
5
atf ‘vav’dr.

Burada bir cümlenin baka bir cümleye atf yaplmasn kast etmekte-

yim, yoksa ortaklk bildiren ‘vav
5
deildir. Bu nedenle ‘ve yer

5 ’87
ayetin-

deki ‘vav’ zikredilen ve -atfn kendisine yapld ilahi isimde ortaklk

bildiren ‘vav
5
saydk. Gizleme ise bakalamann kendisinde gerçekleti-

i nispettedir. Anla! Çünkü bu Allah’ bilmenin srlarndan biridir.

Bilmelisin ki, baz arifler, bu durumlara sayg göstermeyi meru

görünce, Allah’n dndaki her eyi mutlulua katmtr. Söz konusu

mutluluk, amaç sahibi yaratklarn içinde bulunduklar durumda kendi-

leri adna yaratlm olan amaçlarna ulamalarndan ibarettir. Bu ne-

denle böyle bir bak açsna sahip kimse, kimseyi azap içinde görmez.

Azap özü gerei naho olduu için elem ve üzüntü demektir. nsanlar

cehennemi doldursalar bile, onlarn orada kendilerinden bakasnn

bilmedii zevk edilen bir nimetleri vardr. Çünkü her iki yer de dola-
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çaktr. Bu balamda Allah teala iki yerin de dolacan ve ebedi olarak

oralarda kalnacan bildirmitir. Fakat ac demek olan azabn sürekli

olaca hakknda herhangi bir nass yoktur, yoksa genel olarak acy his-

seden özel mizaçta elemin varlna sebep olan hareketlerle ilgili deil!

Vurmay, kesmeyi, yakmay varlkta açkça görürüz, fakat bunlardan

zorunlu olarak bir ac meydana gelmez. Biz bu durumu bu yolda kendi

nefislerimizden müahede ettik ki bu durum bu yolun erefinden kay-

naklanr. Arkadalarmz bu konu hakknda öyle der: alacak olan,

bir bahçeye girmek deildir. artc olan, atein ortasna girmektir,

çünkü bu alk olunmayan bir durumdur. Burada kast edilen ey, haz-

zn alk olunan bir ekilde elde etmenin artc bir durum olmad-

dr. artc olan ey, hazz allagelmi sebepten baka bir ekilde bu-

labilmektir. Ebu Yezid’in ‘azapla ile haz almann dnda (bütün amaç-

larma ulatm)’ derken kast ettii ey buydu. Bu nedenle de azap diye

isimlendirilmitir. Çünkü o, kendisini gerektiren belli bir mizaç nede-

niyle belirli bir kavme azap vermektedir.

Allah teala kendisine tamlama yaplan eylerden her bir eyi yü-

celtmeyi emretmitir. Hâlbuki her hangi bir ey, ya nass tarafndan veya

akla göre Hakka izafe edilir. Bu nedenle herhangi bir ey üzerinde aza-

bn sonsuzluu uzak (bir yorumdur). Allah vard(r) ve O’nunla birlikte

baka bir ey yoktu(r) . Allah’a yaratt ve var ettii eylerden daha ön-

ce sahip olmad herhangi bir nitelik dönmez. O, yine olduu gibidir.

Böyle bir eyi belirtmemizin nedeni, kendisine etki etmi olan herhangi

bir ilahi ismi olumsuzlayan kimsedir. öyle deriz: Bir ilahi ismin etkisi

olmasa bile, ismin kemali kendisinden etkinin ortaya çkmasna bal
deildir. Çünkü (bütün isimlerin gösterdii) hakikat tektir, bunu bil-

melisin! Bu konu bu yoldaki en güç meselelerden birisidir. Allah teala

rahmetinin gazabn geçtiini belirtir. Burada Allah, kullar üzerine

merhametle hüküm vermesinin gazap ile hükmetmesini geçtiini kast

eder. Geçme ise bir eyin kendisinde meydana gelmez. Çünkü bazen bir

at geni nefesli ve yava hareketli olabilir. Baka bir at ise nefesi dar ve

hzl hareketli olabilir. Dolanlan (yol) ise uzundur. Bu durumda geni

nefesli at, harekette yava olsa bile, dar nefesli olan takip eder ve en so-

nunda onu geçer ve gerisinde brakr. Böylelikle ancak yolun sonunda

geçtii hükmü verilir. Öyleyse ipi göüsleyen, geçendir. Bu nedenle ya-

rta atlar arasnda müsabaka uzar. Bu, bu makama dikkat çekmek üze-
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re, burada balangçtr. Yarmann sonu ise geçme hükmü verilecek e-

kilde sona ulaan kimsedir. Rahmet Allah’n yaratklar hakknda gazab

geçmitir. Öyleyse rahmet, Allah’n keremiyle iki âlemde de öndedir.

Bu durum Allah’a ar gelmez. Hepsi atete bile olsa, onlarn atete ni-

meti vardr. Çünkü onlar ateten çkc deillerdir. Bu durumda ‘Rah-

metim gazabm geçmitir’ ifadesi doru olduu gibi
‘Cehennemi insan

ve cinlerle dolduracam,m ayeti de dorudur. Ayn zamanda ‘Rahmetim

her eyi kuatmtr (geçmitir)
,m

ayeti de dorudur. Kukusuz ki bu ko-

nuda bir mesele ortaya koydum ki onu kendi irademle yapmadm. Fa-

kat ilahi söz, onu izhar etmek üzere hüküm verdi. Ben ise onda ihtiya-

rnda mecbur olan birisi gibiydim. Allah onunla diledii kimseleri ya-

rarlandrr. O’ndan baka ilah yoktur. Bu menzilin (içerdii) bilgiler

hakknda bu kadar açklama yeterlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru
yola ulatrr.*

K YÜZ DOKSANBENC BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Yüce Saylarn Mertebesi

Menzilinin Bilinmesi

Nehirlerfkrd talarn arasndan

Srlarmn hâzinelerinde yerime doldu

Ledün ilminin öründen zahir

Ondan bir ey gizlemedim, dokuz tanesi

Nefsimi hesaba çeker varlnn çift olmasyla

Tekliim ise tekliklerle beni talep eder

Kendimi efendinin ehrinde korudum

Bileik sudan ve ateten ina etti onu



Yirminci Sifr 285

Yüksekliinde onun benzeri bir kale görülmedi

Onda yedi surun ardnda gizlendim

Onun mertebesi zillet ve izzet arasnda

Deerim ölçüsünde bana davrand orada

Ta ki üfleme duyunun suretlerinde gerçekleti

Bakalarmn berzahn hayalin suretlerine

Bu i onda sürekli olarak kalcdr

Fikirlerimin kabrinden dirili gerçekleene kadar

Bilerek ve görerek onlar müahede ederim

Srlarmn müahedesiyle ve nurlarmn müahedesiyle

Bu mazharlar bizde tür tür olmu

Fikirlerin görmesiyle ve gözlerin görmesiyle

Bu menzilin içermi olduu ilimlerin fihristi öyledir: Levaih (pa-

rltlar) ilmi; bunlar, zevkin öncülleridir. Bu, garip bir menzildir ve gaf-

lete ve unutmaya gelmez. Bu menzilde diiliin saylara girmesi vardr

ki say müzekkcrdir (eril). Manîlik mensuplarnn niçin sapm olduu-

nun bilgisi de bu menzildedir. Acaba onlar böyle bir yanl inanca sevk

eden hak yön nedir ? Kyamet günü bu konuda geçerli bir özrü var m-

dr, yok mudur? Girme ilmi de konuyla ilgilidir. Bu ise belalar talep

demektir. Niçin talep edilir ve fazileti kime döner? Öldürmeyle kendi-

sine kar suç ilenmi olan kimse, bununla raz olur mu olmaz m?

Hangi hikmet nedeniyle kan talebi (öldürülenin) velisine braklmtr.

Veli kân baladnda, kyamet günü öldürülenin hakk düer mi,

yoksa bu durum borçtaki devir gibi midir? Alacakl onu alrsa, borcun

ilk kiiye dönmesi söz konusu olmaz. Bu ise, alacaklnn rzasndan son-

ra olabilir. Gaybn yerleip görülmemesi vc niçin yerletiinin bilinmesi

de bu menzille ilgilidir. Görülmesi gereken gaybn bilinmesi vc onun

Allah’tan talep edilmesi bu menzille ilgilidir. Akl ilmi ve sahibinin mer-

tebesi bu menzille ilgilidir. tibar ilmi bu menzildedir. Hal ve makam-

larda intikal, niceliklerin vc niteliklerin bilinmesi, teali’nin bilgisi bu

menzildedir. Neye sevk ettii ve onun zekilere deil dc saflara özgü ol-

duunun bilgisi bu menzildedir. Bozulma ve düzelmenin ilmi, yüküm-
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lülük gerçeklesin veya gerçeklemesin, amellerle ilgili hususlarn bilin-

mesi bu menzildedir. Yldz bilimcilerin bilgilerini nereden aldklar hu-

susu bu menzille ilgilidir. Onlar, yldzlara göre hüküm veren ve Al-

lahm onlara yerletirdii ilahi ilimlerden kaynaklanan hükümleri bilen

kimselerdir. Ayrca bu ilmin dier ilimlerden üstünlüünün bilgisi ve

konuyla ilgili bir hayvann durumu bu menzille ilgilidir. Söz konusu

hayvann üst taraf yenildiinde, yiyen kimseye özelliiyle yldz ilmini

verir. Ortas yenildiinde ise yiyene bitkilerin ilmini kazandrr. Kuyru-

unu takip eden ksm yenildiinde ise yerin altnda gizlenmi olan su-

larn ilmini kazandrr. Böyle bir insan su bulunmayan bir yere geldi-

inde, suyun kaç arn aada bulunduunu bilir. Bu hayvan, ne küçük

ne büyük bir ylandr ve ancak Endülüs’ün batsndaki elb’in mekanla-

rnda bulunur. Müslümanlarn Emirinin kâtibi, Abdullah b. Abdun, bi-

zim yanmzda ona denk gelmi, keskin bir bçakla tek vurula ban ve

kuyruunu kesmi, üç eit paraya bölmütü. Onlar üç kardeti. Abdul-

lah üst ksmn yedi. Üst ksmn yenilmesi, herhangi bir kitap oklum-

dan veya rehberin yönlendirmesi olmakszn, yldzlarla hüküm verme-

de bir alamet idi. Kardei Abdülmecid ise orta ksmn yemiti. Bu ise

bitkileri, onlarn özelliklerini ve bileimlerini bir kitap okumadan veya

yönlendirilmeden örenmede bir delil idi. Olu Müncenif bu hususu

bana Konya’da bildirmitir. Üçüncü karde ise kuyruk ksmndan sonra

gelen üçüncü parçay yemitir. Bu ise yerin dibinden sularn çkartlma-

snn alametiydi. Srlarm yaratklara tevdi eden Allah’ tenzih ederim!

Adetleri amada keramet ile istidrac arasndaki farkn bilinmesi de bu

konuyla ilgilidir.

Allah’tan baka, âlemde inam ve hayvan sevmenin nedeninin bi-

linmesi de bu konuyla ilgilidir. Sevginin iki nedeni vardr: Birincisi nis-

pet, dieri ise iyiliktir. Nispet Allah’a dönük olduunda daha yakndr.

Çünkü insan ilahi surete göre yaratlmtr. hsan ise Allah’tandr. Allah

varln yaratmayla insana da nimet verendir. Sonra da insandaki her

bir eyi yaratmtr. Öyleyse insan, nasl olur da bakasn sever ve ken-

disini onda yitirir ki? Kyamet ve insanlar, bedbahtlk ve mutluluk

menzillerine girene kadar, köprünün üzerinde durduklarnda orayla il-

gili durumlarn bilgisi de bu menzille ilgilidir. Bunlar, bu menzilin

içermi olduu bütün ilimlerdir. Himmetin kendilerini aramaya yüksel-

sin diye, bunlara dikkatini çekmi olduk. imdi ise imkân ölçüsünde.
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bunlardan bir veya birkaç meseleyi sözü uzatmadan ve kelimeleri artr-

madan özede zikredelim.
c
Aîîah doruyu söyler ve doru yola ulatrr

.

nm

Bilmelisin ki, Allah teala (heybetinde) kendilerinden geçmi melek-

leri yaratmtr. Bunlar, Allah’tan bakas hakknda bilgisi olmayan me-

leklerdir. Allah teala’nn kendilerinden baka bir ey yaratp yaratmad-

n bilmezler. Onlar, Hakka yakn, O’na yönelmi ve sadece O’nu bi-

len ve Hakkn kendilerine celalini göstermesi nedeniyle de kendilerin-

den alnm kerrubiyyûn melekleridir. Onlardan birisi, ilk Akl’a ve biz-

den makamlar üzere Efrad’a tahsis edilmitir. Öyleyse Allah'n Efrad’n

kalplerindeki celali de böyledir. Bu nedenle onlar da Haktan bakasn

görmezler. Onlar, Kutub’un hükmünün -ki imamdr- dnda kalan

kimselerdir. Kurub da onlardan birisidir ve fakat onun yardm lk

Akl’dan gelir. lk akl, yaz ve tedvin âlemindeki ilk varlktr ve o ör-

neksiz yaratlan eydir. Sonra, bir zaman aral olmakszn, bu akldan

türeme ve çkma yoluyla nefistir. Nefs, kyamete kadar bu âlemde mey-

dana gelen her eyin kendisine yazld korunmu levhadr. O, yaratk-

lar hakknda Allah’n bilgisidir ve nuranilikte ve mertebede akldan

aadadr. Bu yönüyle nefs, bu nefsin gücünde bulunan heba cevheri-

nin kendisinden çkmas için, yeil bir zümrüt gibidir. Böylelikle nefis-

ten heba cevheri çkmtr. O ise kendisinde k bulunmayan karanlk

cevherdir. Allah teala doa mertebesini nefis ile heba arasnda mevcut

deil akledilir bir mertebe olarak var etmitir. Sonra Allah, sebepleri ve

hikmederi koymu, âlemde nurlar ve karanlklarn varln düzenle-

mitir. Bunlar Zahir ve Bâtn’m gereine göre yapmtr. Ayn ekilde

balangc eyaya ve sonu belli bir süreyle onlarn miktarlarna yerle-

tirmitir. Bu ise sonsuza dek sürmez. Öyleyse sadece lk ve Son ismi

arasnda balangçlar ve sonlar vardr. Bu iki hakikat nedeniyle balan-

gç ve sonlanma sürekli olmutur. Öyleyse olu her an yenilenir. Baka

bir ifadeyle sürekli beka, yaratmadadr. Allah bu nefse zikrettiimiz ne-

denle bir ameli güç vermitir. Bu ameli güçten ise Allah teala bir tür te-

celliyle tüm cismi heba’daki bir cevher sureti olarak yaratmtr. Allah

teala’nn belirli bir sebep vesilesiyle yaratm olduu her ey, o varla

özgü özel bir tecelliyle var olmutur ve sebep onu bilmez. Bu varlk ise

sebepten deil, sebebe yönelme esnasndaki bu ilahi tecelliden ve rab-

bani yöneliten meydana gelmitir. Bu tecelli olmasayd, o varlk var

olmazd. Bu durum, ‘ona üflerim
,m ayetinde belirtilir. Dolaysyla var
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olan ey, üflemeden baka, sebep nedeniyle var olmad. ‘
Allah’n izniyle

ku olur.’
392 Öyleyse ku Allah’n ol emrinin kendisine yönelmesinden

meydana gelir. Bu emir ‘ol’
3” sözünde ifade edilen Hakkn anna layk

emirdir. Allah bu ilk cismi var ettiinde, kendisine bir ekil lazm ol-

mutur, çünkü ekil, cisimlerin özelliklerindendir. Cisimde ortaya çkan

ilk ekil, dairedir ve o ekillerin en üstünüdür. Daire, ekiller arasmda

harfler arasmda Elif harfi gibidir ve bütün ekilleri içerir. Nitekim Elif

de havarim göüsten iki dudaa ulaana kadar harf mahreçlerine ura-

masyla, bütün harfleri içerir ve harflerin zatlarn mahreçlerde ortaya

çkartr. Göüste durduunda, he ve hemze harfleri elif harfinden orta-

ya çkar. Göüsten boaza çktnda ve boazdaki belli mertebelerde

kaldnda, ha harfini meydana getirir. Sonra ayn, h, ayn, kaf, kef

harflerini meydana getirir. Gayr- makud (düümlü olmayan) kaf harfi

ise iki harf arasmda, yani kef ile kaf- makude arasmda bulunan bir harf-

tir, yoksa sadece kef veya sadece kaf deildir. Bu nedenle dilciler kendi-

sini reddeder. Bizim kraat hocalarmz kafi akdetmezler ve silsile bo-

yunca eyhlerinden onu böyle aldklarn zannederler. Bu silsile, eda yo-

luyla, bu dilin ilk sahipleri olan Araplara kadar uzanr ki onlar sahabe-

dir. Onlardan da Hz. Peygamberi kadar uzanr. Bütün bu aktarm, eda

yoluyla gerçeklemitir. Dilini deitirmeden kalan Araplarda benim

karlatklarm ise -söz gelii Benû Fehm gibi- onlarn da kafi akdettik-

lerini gördüm. Bütün Araplar da böyledir. Marip ehirlerindeki dost-

larmza Kuran’da kafi akdetmeden okuma alkanlnn nereden gir-

diini bilmiyorum. Sonuncusuna varana kadar, bütün harflerin konu-

mas da böyledir. Son harf vav’dr ve vav’n ardnda herhangi bir harfe

ait bir mertebe kesinlikle yoknr. Cisimlerde ise ekillerin kendisinde bi-

tecekleri ve duracaklar bir snr yoktur. Çünkü o da sayya tabidir ve

say kendiliinde sonsuzdur. Öyleyse ekiller de böyledir. Buna göre

dairesellikten sonra ortaya çkan ilk ekil, üçgendir. Üçgenden ise eke-

nar üçgendir. Cisimlilerde ekiller sonsuza kadar gider. Buna göre ekil-

lerin en üstünü ve en salam, altgendir. Cisim ne kadar geniler ve

büyürse, o kadar ekli kabul eder. Sonra Allah, cisimsel sureti doann
kendi mertebesinden ona verdii eyle -ki biz onu nefs üe heba arasmda

saymtk- heba’da tutar. Doanm mertebesi burada olmasayd, cisim

bu cevherde ortaya çkmazd ve onda sübutu olmazd. Böylelikle nefs

için doa, maddelerde kendisiyle yapm suretleri açan sanatkâr için alet
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gibi olmutur. Bu cevherde tüm cisim nefsten scaklk aletiyle ortaya

çkmtr. Kendisinde hayat ise scakln yala elik etmesiyle ortaya

çkmtr. Sureti ise heba’da soukluk ve kuruluk ile sabit olmutur. Al-

lah onu yani bu küresel cismi divan tarznda yapm, dünya devam etti-

i sürece onun için bilfiil dört tayc, bilkuvve olarak da dört tayc
daha yaratmtr. Kyamet günü bu dört ile dier dördü bir araya geti-

rir. Böylelikle toplam sekiz olur. Onu Ar diye isimlendirmi, rahmetin

kayna yapm, Rahman ismiyle onun üzerine yerlemi, onu içerdii

bütün mülküyle birlikte ayrma ve bitimeyi kabul eden bir mekan ha-

line getirmi, mekan ve yerleri doldurmutur. Onun üzerinde bulunan

ve Afâ ile altnda bulunan -ki Ama üzerinde ve altnda hava bulunma-

yan eydir- mertebesi, Rab ismine aittir. Allah ise bütün ilahi isimler

üzerinde hüküm sahibi olan kuatc isimdir. Böylelikle O’nun nitelii

her eye hakim olmaktr. Kelime Ar’ta bir olmutur. Öyleyse kelime,

cisimler âleminin kendisini kabul ettii varlklarn ilkidir.

Allah, bu heba cevherinin içinde baka bir cisim daha yaratt. O
boluu dolduran cisimdir. Böylelikle mekanl ve cisimsel suretlerden

ortaya çkan her sureti bu cevher kabul edicidir. Bunu söylememizin

nedeni, kürsü’nün Ar içindeki bir suret olduu zannnn önüne geç-

mektir. Gerçek böyle deildir. O sadece heba’daki baka bir surettir ve

bir ekilde Ar’n suretini kabul ettii gibi onu da -fakat farkl nispeder-

le- kabul etmitir. Böylelikle bu dier varlk kürsü diye isimlendirilmi

ve iki ayak Ar’tan kendisine sarkmtr. Tohumun parçalanmas gibi

rahmet parçalanm, rahmet snrllk ve mutlaklk olarak farkl türlere

ayrmtr. Böylelikle snrl rahmet ortaya çkmtr ki bu birinci ayak-

tr. Bu dier ayan ortaya çkmasyla ise mutlak rahmet ayrm, Ar
kaynakl tek kelime haber ve hüküm diye ikiye bölünmütür. Hâlbuki

daha önce bu bölünme Ar’ta ortaya çkmamt. Hüküm emir ve yasak

eklinde ikiye ayrlrken; emir de vacip, mendup, mubah eklinde; yasak

ise haram ve mekruh eklinde ksmlara ayrlmtr. Haber ise bu ksm-

lara olduu gibi ilave olarak soru sorma, kabul etme, dua, inkâr, anlat-

ma, öretme ksmlarna ayrlmtr. Böylelikle diller farkllam, sesler

kürsü’de ortaya çkmtr. Böylece namelerin ayrnts -ki onlar Ar’ta

mücmel ve özet idi- ortaya çkmtr. Öyleyse o, cisimler âleminde se-

ma’dan ortaya çkan ilk neelenme idi. Buradan ise felekler, gökler, rü-

künler ve türeyenler âlemine yaylmtr.
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Hak, mertebe bakmndan kürsü’nün aasnda baka bir dairesel

cisim yaratm ve onu yldz olmakszn felek daireselliinde var etmi-

tir. Hak bu cisimde on iki ölçü takdir etmitir ve her birisi baka bir ad-

la adlandrlmtr. Bunlar, burçlar diye bilinen eylerdir. Allah onlardan

doann otoritesini ortaya çkarmtr. Onlardan scaklk ve kuruluun

birleiminden üç tane var etmi ve hükümlerini birbirinden farkl kl-

mtr. Gerçi onlar tek doaya sahiptir. Fakat bu felekteki belirli yer

farkl olunca, o yönden hükümleri de deimitir. Scaklk ve kuruluk

gibi tek bir doaya sahip olmalar nedeniyle ise hükümleri birdir. Bir

açdan ortak olarak etkin olurlarken bir açdan da farkl olarak ilerini

yaparlar. Bu nedenle onlardan olu-bozulu, bakalama ve dönümeler

gerçekleir. Burada bozulma derken bildiimiz kötülükleri kast etmiyo-

rum. Bozulma derken belli bir nizamn bozulmasn kast etmekteyim.

Bu sayede ‘falan düzen bozuldu’ denilir, yani ortadan kalkt demektir.

Söz gelii elmay yediinde veya bir bçakla kendisini ksmlara böldü-

ünde, nizam bozulmu ve o suret baka bir suretin kendisinde gö-

zükmesiyle ortadan kalkmtr. Cennetteki her ey bu felekten ortaya

çkt gibi ehli için ehvet de ondan meydana gelmitir. O, yaratma

Ar’dr.

Sonra Allah teala bu Atlas feleinin ortasnda baka bir felek daha

yaratt. Ada felei, ameli nefsin aleti mesabesindeki bu doalarn bu-

lunduu yerdir. Bu dier felei Allah daha önce de sözünü ettiimiz

heba cevherinde ve yine daha önce sözünü ettiimiz tecelliyle var etti.

Çünkü yaratma ancak Allah’a aittir. Bu felek, sabit yldzlar felei ve At-

las’ta takdir edilmi olan burçlarn kendileriyle belirlendii menzillerin

yeridir. Çünkü Ada, birbirine benzeyen parçalardan olumutur ve

yirmi sekiz menzildir.

Bunlar öyle sralayabiliriz: Nath, batin, süreyya, dübüran, hen’a,

hek’a, zira, nesre, taraf, cephe, zübre, sarfa, awa, simak, afr, zebaba,

iklil, kalb, ule, neaim, belde, sa’du-zabih, sa’d-bel
5

, sa’du’s-suud, sa’du’-

1 ehbiye, feru’l-mukaddem, feru’l-muahhar, rea. Bunlar, bilinen yirmi

sekiz menzildir ve bunlar nedeniyle burçlarn doalaryla hüküm verilir.

Burçlar unlardr: Boa, ikizler, yengeç, aslan, baak, terazi, akrep, yay,

olak, kova, balk.
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Bu mükevkeb felei -yani menziller felei-, Atlas feleini -yani

burçlar feleini- kat eder. Allah her bir miktar için burçlar feleinde iki

menzil ve zikredilen menzillerden üçte birlik bir menzil yaratt. Onun

menzillerinin ve bütün yldzlarn kendilerine özgü feleklerde bir yüzü-

leri vardr. Bu yüzme yavatr ve göz kendisini ancak binlerce sene son-

ra görebilir. Nitekim Msr piramitlerinde, onlarn nesir aslanda iken

yapld yazlmtr. O, olaktaki bir gündür. Biz bugün alt yüz otuz

dört senesindeyiz. Sonra bu mükevkeb felein yüzeyinde Allah içinde-

kücrle birlikte Aslan burcunda yaram. O, sabit bir burçtur vc bu neden-

le de sürekli olmutur. Çünkü bu bilimin mensuplar, bu burçlar zik-

rettiimiz isimlerle adlandrm ve onlar harekederindeki garip eserle-

rine göre Allah’n kendilerine bildirdii üzere bir takm durumlarla on-

lar nitelemilerdir. Böylelikle onlardan sabit ve deiken olan, iki be-

den sahibi olan ve baka eyleri de örenmilerdir. Gök bilimcilerin

bilgisi, Atlas feleinde sonlanr. Gerçekte ise Mükevkeb feleinde biter.

Çünkü yldzlarn harekederi onlarn feleklerini belirler. Böyle olmasay-

d, onlarn saylar bilinmezdi. Ada feleine gelirsek, yldzlar idrak et-

tikleri gibi, duyu yoluyla onu deiillendiremezler. Onlar, sadece kendileri

gibi var olan felek bir eyde mesafe kat edebileceklerini bilirler. Böyle-

likle Ada feleini duyu yoluyla deil, akl yoluyla ispat etmi ve duyu

için belirlenmi bir yddzn kendisinde bulunmamas nedeniyle de onu

Atlas diye isimlendirmilerdir. Bu delilleri ise feleklerin en yaknnn ha-

reketiyle çürütülebilir. Çünkü onun hareketi de mevcuttur, fakat onlara

göre herhangi bir eyde bu hareket gerçeklemez. Ey gök bilimci! Ne

biliyorsun ki? Bu mükevkeb felek de herhangi bir eyde olmakszn

(mesafe) kat eder. Hakimler, Ada feleinin üzerinde baka feleklerin

olmasn imkânsz saymamlardr. u var ki gök bilimci, onlara ulaa-

maz. Çünkü (ona göre) ulaabilecei bir ey yoktur. Aksine onlarn var-

l kendisine göre mümkündür. Onlar unu ileri sürmülerdir: Burada

bir felek var ise onun bir nefsinin, aklnn olmas gerekir. Bununla bir-

likte bir bitimin olmas gerekir. Bu felek nedeniyle, bizim Ue fdozof-

hakmler arasnda yaratmann sras hakknda görü ayrl meydana

gelmitir. Hâlbuki onlar, Atlas'n üzerindeki eyler -Ar ve Kürsü- hak-

knda bizimle tartmamlar, onun mümkün olduunu söylemilerdir.

Öyleyse bize göre iin sralan, mükevkeb feleinden sonradr. Bu

felek, yaratlrken mükevkeb (yldzl) deildi. Yldzlar bundan sonra
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kendisinde ve baka göklerde ortaya çkt. Dier göklerde, bu mevcut

dört felein hareketi gerçeklemitir. Bunlar, doann kendilerinde ke-

male erdii ve otoriteleri daha önce makul iken duyulur hale geldii

eylerdir. Çünkü manalar, eyann asldr ve onlar kendiliklerinde

akledilir-gaybi anlamlardan ibarettir. Sonra duyu mertebesinde duyulur

olarak gözükürlerken hayal mertebesinde ise tahayyül edilmi olarak

gözükürler. Onlar yine kendileridir. u var ki her mertebede o merte-

beye göre kalp alrlar. Bu yönüyle onlar, üzerinde bulunduu eyin

rengini ald bukalemuna benzer, ilk var olan, topraktr. Toprak, bo-

luun sonudur ve kesiflerin ve karanlklarn son noktasdr. O, imdiye

dek, sürekli inicidir. Boluun bir nihayeti yoktur, çünkü boluk, bir ci-

simde olmakszn, mevhum bir uzamadr. Bütün âlem ise merkeze

ulamak üzere, sürekli aa inicidir. Bu talep, bir marifet talebidir ve

merkezi de iinin kendisinde karar klaca eydir. Artk bundan sonra

onun bir talebi kalmaz ki böyle bir ey (fiilen) gerçeklemez. Öyleyse

onun (merkezi) aramak üzere inii süreklidir. Bu durum, Hakk aramak

diye ifade edilen eydir. Öyleyse Hak, onun araddr. Bu talep ise on-

da bir tecelliyi meydana getirir ve kendisi de bu tecelliye âk olur. Ba-

ka bir ifadeyle âlem, ak hareketiyle kendisini talep eder. Bütün hareket-

lilerin hareketi de ak ve sevgi kaynakldr ve bundan baka bir ey ger-

çekleemez. Bu tecelliye kim âk olmaz? O, güzellikle nitelenendir ve

güzellik, özü gerei sevilen eydir. Hak cemal suretinde tecelli etmesey-

di, âlem ortaya çkmayacakt. Böylelikle âlemin ortaya çkmas, bu ak
kaynakl hareketle gerçeklemi ve hal böyle sürmütür. Öyleyse âlemin

hareketi, süreklidir ve bitii yoktur. Merkez diye isimlendirilecek bir ey
olsayd, âlemin parçalarnn birbirini durdurmas nedeniyle hareket on-

da sona erer, böylelikle hareket sona erer, yardm da sona ererdi. Bu

durum ise âlemin yok olmasna ve varlnn kaybolmasna yol açard.

Gerçek ise bunun aksinedir. nsanlar ve yaratklarn büyük ksm, âle-

min hareketinin ve bütünün hareketli olduunun farkna varamaz. Böy-

lelikle kuldan görülen tertip ve yaknlk, olduu hal üzere kalr. Bu mü-

ahede nedeniyle insanlar yeryüzünün merkezin etrafnda durduunu

zannederler. Sonra Allah su unsurunu yaratt. Su, unsurlardan ilk var

olan varlktr. Topra ondan önce zikrettik, bunun nedeni topran

aada olmasdr. Su ise unsurlarn ilkidir.
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Buna göre ondan kesifleen ey, toprak iken snan ksm hava olur.

Sonra ondan snan ksm; ate olur ki esir küresidir. Öyleyse bize göre

unsurlarn asl, sudur. Bu konuda da bu sahann uzman baz kimselerle

ayn görüteyiz. Fakat bu ve dier bilgilerde bizim dayanamz keiftir.

Bazen bu bilgiler, teorik düünceyle alglanan ilimler olabilir. Buna gö-

re düüncesinde isabet eden kimse, keif ehliyle ayn düünürken kim

düüncesinde yanlrsa, keif ehline kar çkar. Bu konuda hakimler, alt

görü ileri sürmütür: Bunlardan be tanesi hatal iken, bir tanesi do-

rudur. Bu görü, keif sahibi olan melek, nebi ve veli gibi ilahi bildirim

ehlinin görülerine uygundur. Bu unsurlarn varl, yengeç burcunda-

dr. Allah her burç için belli bir sürelik yönetim müddeti belirlemitir

ve bu yönetimde baka burçlarla da ortaklk vardr. Toplamnn da bize

göre belli bir müddeti vardr ve onu âlemin ömrü diye ifade ederiz.

Müddet dolduunda, i kendiliinden kendi hali olan süreklilie döner.

Öyleyse cevheri bakmndan kendisine iliecei bir yokluk olmad gibi

herhangi bir suret de iki anda baki kalmaz. Öyleyse yaratl süreklidir

ve varlklar (yeni bir sureti) giyme ve (eski suretten soyutlanma) imkâ-

nna sahiptir. Âlem ise sureti bakmndan her nefes yeni yaratma için-

dedir ve bir tekrar yoktur. Onu görmü olsaydn, büyük bir i görür-

dün. Görünümü seni korkutur ve zatnn cevherine bir korku katard.

Allah teala ehlini bilgiyle desteklemeseydi, korkarak hayrete düerlerdi.

Unsurlar -ki onlar dört rükündür- çoalma ve üremeyi kabul eden

dii mahal olarak meydana geldiklerinde, ate unsurundan havann ya-

lnda tutumalar ortaya çkmur. Sudan ise en büyüü talep eden bir

buhar (duman) çkmtr. En büyük, en üstün ve uzak felektir. Yukar

çkarken, kevkeb feleinin kendisini yukar çkmaktan engellediini

görmütür. Bunun üzerine bu duman, dalgalanr bir halde geri dön-

mü, younlamtr. Allah teala onun dürülmülüünü yedi gök ile

parçalamtr. Sonra Esir küresinden bu dumann içine kvlcmlar

uçumu, yldzlar (mükevkeb) feleinden içinde yalklarn bulunduu

doal mekanlar kabul etmi, bu kvlcmlar da onlara yapmtr. Bu

mekanlar, içerdikleri yalk nedeniyle tutumu ve yldzlar meydana

gelmitir. Böylelikle bir kandilin evi aydnlatmas gibi havay aydnlat-

mlardr. Baknz! Çakmak tanda kvlcmlar vardr ve tutuur ve on-

dan lamba meydana gelir. Bu nedenle Allah teala öyle buyurmutur:

‘Günei bir lamba yapt.™
4 Onunla âlem aydnlanr, karanlklarn gizledi-
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i eya kendisiyle görülür. Güne yldznn ve yeryüzü yldznn ortaya

çkmasyla, gece ve gündüz meydana gelir. Buna göre gece, güne-
nn kendisine yaylmasn engelleyen yerin karanldr. Bize göre bütün

yldzlar, aydnlktr ve baz kimselerin ileri sürdüü gibi (aydnlanmak

için) güneten yardm almazlar. Ay ise asl üzere kszdr. Allah onunn söndürmütür. Kendisiyle ilikilendirilen buk ise gözlerin tam

karsmda olmasna göre, gözün ay aynasnda güneten gördüü mik-

tardr. Öyleyse ay günein yansd yerdir ve az veya çok günen-
dan kendisinde bir ey bulunmaz.

Allah her felekte o felein doasyla ayn cinsten bir âlem düzenle-

mi ve onu adlandrmtr. Allah onlar bir takm makamlar üzerinde

melekler diye isimlendirmitir. Allah melekleri tespih, tehlil ve Allah’a

dönük bütün övgüleri yerine getirmek üzere o makamlarda yaratmtr.

Onlarn arasndan unsurlar âleminde kendilerini yaratt türeyenlerin

yararlar için bir takm melekler görevlendirmitir. Bu türeyenler, üç

doal âlemdir. Bu türeyen alemlerinden her birine tümel neftsen ruhlar

sirayet eder. Bu ruhlar, (kendileri için bedenlerin) araç olduu eyler-

dir. Bunlar, türeyenlerin ruhlardr ve yaratanlarn ve var edenlerini on-

larla tanrlar ve onunla hayat hepsine yaylr. Hak bunlarla onlara hitap

etmi ve kendilerini yükümlü tutmutur. Bu ruh. Hakkn onlara olan

elçisi, her ahs Hakka davet eden ahsn kendinden olan davetçidir.

Buna göre hayat gizli kalan ksm, donuk ve bitki diye isimlendirilir.

Bu iki türeyen ise büyüme ve beslenmeyle birbirinden ayrmtr. Buna

göre beslenen ve büyüyen bitki iken, öteki donuktur. Hayat ve du-

yumsamas gözüken ise hayvan diye isimlendirilir. Hepsinde de hayat

vardr. Bu nedenle her bir tür, bizim duyamayacamz bir yönden Al-

lah’a övgüyü dile getirir. Allah onlara gerçekleri bizim bilmediimiz

yönden ftratla bildirir. Öyleyse kuru, ya, scak, souk, donuk, bitki,

hayvan, ksaca her ey, kendine özgü bir dille Allah’ tespih eder. Allah

cinleri atein tutumasndan yaratmtr. nsan bize söylenmi

olan( çamur)dan yaratt. Ardndan Allah hepsine ruhlar üflenmi ve be-

sinleri belirlemitir. Onlar, insan, cin, kara-deniz ve hava canllar olmak

üzere bütün türeyenlerin besinleridir. ‘Allah her göe emrini (görevini)

vahyetti.’395

Allah teala her göe emrini bu yldzlarn hareketlerine, bitimele-

rine, mutluluk ve üzüntü evlerinde düülerine, yükselilerine tevdi et-
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tii özelliklerle vahyetmitir. Onlarn ve üzerlerindeki feleklerin hare-

ketlerinden ise türeyenler meydana gelmitir. Dört felein hareketlerin-

den ise unsurlar meydana gelmitir. Bu görü, konu hakknda söz söy-

leyenler arasnda keif ehli olmayanlarn dndakilerin vard kanaatten

farkldr. Allah, feleklerdeki bu yldzlarn hâzinelerine unsur âleminde

meydana gelecek bakalama ve deimelerin bilgilerini yerletirmitir.

Bunlar, ilahi srlardr ve Allah onlar için kendilerini bilen bir ehil ya-

ratmtr. Fakat söz konusu kimseler, bu ilimleri kesin bilgi olarak deil,

yaklak olarak bilirler. Fakat i gerçekte dorudur. Fakat bu konu uz-,

mallarndan meseleyi inceleyen kimseler, herhangi bir konuda aratr-

maya hakkn vermemi olabilir. Bu durum, farkna varmad gafletin-

den veya say ve miktar hakkndaki hatasndan kaynaklanabilir ve böyle-

likle yanlr. Bu durumda ise iin kendisinden deil, aratrmasndan

dolay yanllk ortaya çkar. Bazen ise aratrma bilgiyle örtüür ve söy-

ledii ey gerçekleir. Fakat söz konusu aratrmac, ii tam tespit ettii

hakknda açkla sahip deildir. Böyle bir bilgiye ulamaya ömür yet-

mez ve bu nedenle kayna, nebevi haberlerden örenilir. nsanlara ilk

olarak bu bilgiyi öretmeye balayan kimse, (bilgisini) Allah’tan (alm

olan) dris Peygamber idi. Allah teala bütün göklere vahyettii ve yl-

dzlarn harekederine yerledrdii eyleri dris’e öretmitir. Allah ona

yldzlarn bitimelerini, miktarlarn, onlardan meydana gelen farkl du-

rumlar öretmitir. Bu farkl durumlar, bölgelere, kabilyederu mizaç-

larna ve canl bireylerinde meninin (rahme) düme yer ve vakiderinc

göre gerçekleir. Bu durumda yldzlarn bitimesi bir olur, fakat onun

unsur âleminde meydana gelen etkisi, bölgeye ve doasna göre farkl

olabilir. Bunlarn artlan pek çoktur ve bu ardar bu konu uzmanlan

bilebilir. Nebiler insanlara ölçüleri verip de miktarlar örettiklerinde,

Allah’n uzak Zamanda meydana getirecei durumlar ve özellikleri ya

da -Allah kendilerini görevlendirmi olsayd- uzak zamandan kendileri-

ne adet üzere gelecek hususlar örenirler. Öyle ki bu durum onlarda

tekrarlanr ve bu tekrar kesinlik hükmünü vermeyi gerektirir. Baz ey-

lerde tekrarlanmann kesin bir zanna dönümesi, binlerce senenin geç-

mesiyle gerçekleir. Allah’n peygamberlerinin dilleriyle insanlara (bu

meseleleri) bildirmesinin nedeni budur. Peygamberler ise Allah’n onla-

ra vahyettii hususlar insanlara ulatrr. Bunlar, bu amade yldzlara

tevdi edilmi hadiselerdir. Bu ilmi inkâr eden bilgisizler, ‘yldzlar Onun
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emriyle amadedir (hareket ederler)'
396

ayetini bilselerdi, söyledikleri hiçbir

eyi söylemezlerdi. Öyleyse onlar yldzlarn amade klndn ve onla-

rn, ‘bir ksmm bir ksmnn üzerine yükselttik ki, birbirlerini hizmetçi edin-

sinler
'397 ayetinde belirtildii üzere olduklarn bilememilerdir. Nitekim

Allah rüzgarlar, denizleri ve felekleri (emrine) amade kld gibi yl-

dzlar da böyle amade klmtr. Acaba (ilahi emre) amade klman yl-

dzlar, felekler, rüzgarlar, denizler, canllar, ksaca amade klman her-

hangi bir ey neye amade klndn bilir m, bilmez mi? Bu, sadece yo-

lumuzdaki kimselerin bilebilecei bir husustur. Kueyrî öyle aktarr:

Adamn biri, bir eee binip eein bana vuran birisini görünce onu

engellemek istemi. Bunun üzerine eek kendisine öyle demitir: ‘Brak

onu! Çünkü o kendi bana vurmaktadr.’ Cezay kim bilirse, kendisine

amade klnd eyi bilmez mi? Biz de donuklardan ve hayvanlardan

pek çok kimseyi gördük. Söz uzamtr ve bu genel tertip hakkndaki bu

kadar açklama yetcrlidir. Bu genel tertip ise bu menzilin içermi oldu-

u ilimlerden birisidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ DOKSAN ALTINCI BÖLÜM
Musevî Mertebeden, Ahiret Hayatnda Mutlularn Ni-

teliklerinin Bedbahtlara ntikali Menzilinin Bilinmesi

Doruluk makamna inerken baylmm

O makam kendine yerleenin kalbine huu verir

istilam (çekip alma) atei yakar kavurur

Hilatini zorla çekip aldnda dostundan

Bilgilerin gdas . hrs artrr

Açlk ve susuzluk gidermez onu

Varl yese bile, yine açlktan ölür insan

ilkbahar veya sonbahar can verir ona



Yirminci Sifir 297

Yaratmayla, sonra sathlarda aslmayla

Onu yüksek ki yüksek deeri nedeniyle

Bilir dileyen kimse zorlama olmakszn

Belki bir vakti dönüü olur diye umar

Beinci msrada, c

bakmazlar m, deve nasl yaratlmtr; gök nasl

yükseltilmitir; dalar nasl dikilmitir; yeryüzü nasl düzlenmitir (yaylm-

tr)*
9*

ayetine iaret vardr. Ayette itibar (yani bunlara bakarak failine

geçine) kast edilmektedir.

Allah bize ve sana baar versin, bilmelisin ki, cennet dereceleri ce-

hennem derekeleri kadardr. Öyleyse cennetteki her derecenin cehen-

nemde karl olan bir dereke vardr. Bunun nedeni udur: Emir ve

yasaklama söz konusu olduunda insan ya bir emri yapar veya yapmaz.

Emri yerine getirirse, cennette özel olarak o amel için belirlenmi bir

derece elde eder. Özel anlamda bu amele özgü olan bu derecenin kar-

lnda ise insann kendisini yapmadnda cehennemde belirlenmi bir

dereke vardr. Cennetteki o dereceden bir ta atlsayd, ateteki o dere-

kenin istiva çizgisine düerdi. nsan emri yerine getirmeyip terk etti-

inde, söz konusu amelin terk edilmesi, o derekeye dümesi demektir.

Allah teala öyle buyurur:
c

Muttali oldu (hakti) ve onu cehennemin ortasn-

da gördü...*
99

Bir eye muttali olmak, yukardan aa doru gerçekleir.

(Ayette geçen) Seva ise itidal üzere denge ölçütüdür. Öyleyse (ameli

terk etmenin cezasm) ancak cennetteki derecenin karsnda bulunan

cehennemdeki derekede görebilmitir. Çünkü sayesinde bu ahsn cen-

netteki dereceye ulat o amel, dünyada arkada olan o ahsn terk et-

tii amelin ayns idi. Bu ilahi adaletin ne kadar güzel olduuna bak-

nz! Bunlar, Kehf suresinde örnek verilmek üzere zikredilmi olan iki

adamdr. Bu ayet,
‘
onlara iki adam örnek ver*

00 ayetinde zikredilir. Ayet,

onlarn dünyadaki durumlarn anlatan ksmn sonuna kadar sürer.

Saffat suresinde,
‘

onlardan birisi, benim bir arkadam vard, sen dorula-

yanlardan msn derdi*
0 ' ayetinde ahiretteki durumlar zikredilmitir.

Burada azarlama zikredilmitir. Ona muttali olduunda ve
4
atein orta-

snda (seva) arkadan gördüünde ise ‘Allah’a yemin olsun ki, sen az da-

ha beni de helak edecektin*03 demitir. Bu durum, ‘
kyametin kopacan

zannetmiyordum*°* ayetinde belirtilir. Allah peygamberinden aktarlan
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sahih kutsi bir hadiste Allah’n kyamet günü kuluna öyle diyecei bil-

dirilmitir: ‘Bana kavu(maya)acan m zannettin? imdi sana dinin

esaslarndan örnek verelim: slam’n dayand ana ilkeler be tanedir:

Allah’tan baka ilah yoktur demek, namaz klmak, zekât vermek, Ra-

mazan’ tutmak, güç bulanlar için de haccetmek. nsanlarn bir ksm
bunlarn hepsine iman eder ve mutlu olur. Baz insanlar ise bütününü

inkâr eder bedbaht olur. Bir ksm ise bir bölümüne inanr ve bir bölü-

münü inkâr eder. Böyle birisi, hak etmi olarak kâfir ksmna katlr.’ -
te insann bütün hareket ve durularnda eriatn feri hükümlerinin ge-

rektirdii bütün emir ve yasaklan da böyledir. Haklarnda eriatn belir-

ledii (farz, mendup gibi) hükme göre, kendilerine inanmak veya inkâr

etmek veya insann yükümlü d organlaryla ve kalbiyle onlar yerine

getirmesi veya yerine getirmemesi, böyle deerlendirilir. Bu taksim,

akit, söz ve ameli içerdii gibi bunun karlnda da (verilen sözü)

bozmak, susmak ve ameli terk vardr. Bu durum, bir grup hakknda bir

yönden dier bir grup veya ayn ahs hakknda baka bir yönden kart-

lktr. Bu, bir inanca aykr bir inanç, bir amele aykr bir amel ve bir

söze aykr bir sözdür. Sözü bozan kimsenin baka bir söz vermi olma-

s gerekmez. Sözü bozmak, söz verilen konu hakkndaki imanla ilgilidir.

Muattl verdii sözü düürmü vc baka bir söze balanmamtr. Baka

bir ahs ise Allah’a ortak komak üzere bir akideye sahip olmu ve tev-

hit boyunduruunu boynundan çkartarak (tevhit sözünü bozmu), irk

ipini boynuna balamtr. Bu nedenle bu meseleyi, ahiret hayatnda

dünyadakinc benzer bir ekilde olaca üzere ayrntlandrdk. Aadaki
ekil, ana meselelerdeki durumun suretidir. Emredilen veya yasaklanan

bütün ileri buna göre deerlendirmek gerekir. Söz konusu emir ve ya-

saklar, amel veya söz veya kendisine inanmak olabilecei gibi bunun

karlnda hepsine veya bir ksmnda sözü ve akideyi bozmak ve ameli

yapmamak da olabilir. Ayn ekilde yasaklananlar da, yaplmas yasakla-

nan veya söylenmesi veya kendisine inanlmas yasaklanan eyler olabi-

lecei gibi bunlarn bir ksmnda veya hepsinde sözün ve akidenin bo-

zulmas eklinde olabilir. Aadaki ekilde (bunlarn karlnda) cen-

netteki derecelerin ve cehennemdeki derekelerin, Arafn -ki Araf batm

rahmet,d ise azap olan surdur- ekilleri vardr. Bunun yan sra inen

ve yükselen ince balarn ekilleri vardr. Bunlar zikreunemizin nedeni,
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anlamaktan uzak isen, zihninde tasavvur edebilmeni salamaktr. Yar-

dmc Allah’tr. O’ndan baka Rab yoktur.

S
oo<

!
i?

Emirleri yerine getirme ve yasaklardan kaçnma dereceleri ile ameli

terk ve yasaklan ihlal derekeleri böyledir. Ayn zamanda bir ksm veya

bütününde, emir ve yasaklan söyleme dereceleriyle onlar terkin dereke-

leri veya onlara inanmann dereceleri ile inanmamann derekeleri böyle-

dir. Bütün cezalarn (amellerle) ilikileri böyledir ve bu deimez. Allah

teala öyle buyurmutur: ‘Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak hurdu.
5405
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Baka bir ayette ise öyle buyurur:
‘

Dediler ki, biz sadece alay edenleriz,

Allah da onlarla alay eder .

M0Û Baka bir ayette ise öyle denilir:
c

.Bizimle

siz alay ederseniz, biz de sizin alay ettiiniz gibi sizinle alay ederiz.™
7 Baka

bir ayete ise öyle denilir:
‘Günah ileyenler var ya, onlar iman edenlere

gülüyorlard Bunun karlnda ise öyle denilir:
‘
Bugün de iman

edenler inkâr edenlere güler. Sonra açklayarak öyle buyrulur:
‘
Kâfir

-

ler yaptklarnn karln gördüler mi?
u,D Burada belirlilik taks gelmi

ve fiil kendilerine döndürülmütür. Allah teala öyle buyurur: ‘Onlar Al-

lah’, Allah da onlar unuttu.
54,1 Bu nedenle bu karlk, ‘

uygun karlk’4 '2

diye isimlendirilmitir. böyle olmasayd, ceza ve karlk olmazd. Ki-

birlilerin zerreler gibi diriltilecekleri rivayet edilmitir. nsanlar, Allah'n

emirlerine kar büyüklendikleri için onlar küçümseme ve zelil klmak

üzere ayaklaryla onlar çinerler. Öyleyse cennet kendisinde hiçbir kö-

tülüün bulunmad srf hayr iken cehennem içinde bir iyilik bulun-

makszn srf kötülüktür. Buna göre mürikin bütün bilgisi, ameli ve

sözünü düünelim. Söz konusu mürik muvahhit ve birleyen olsayd,

kendisine verilecek olan karlk, o meseleyi bilmeyen, o ameli ihmal

eden ve o sözü terk eden muvahhide verilir. Söz konusu muvahhit

mürik olsaydi, cennetten herhangi bir nasibi olmayan mürike verilen

karl alm olacakt. Mürik, mutlu (imanl) olsayd hak etmi olaca-

karl gördüünde öyle der: ‘Rabbm! O adama verdiin karlk

benimdi. Peki benim amelimin karl nerede? Çünkü güzel ahlak ye-

rine getirmek ve onlar tevik etmek, içimden meydana gelirse gelsin, iyi

bir karl gerektirir.’ Bunun üzerine Allah kendisine öyle der:
cSen

bu amelleri yaptnda’ -ki yerine getirdii güzel ahlak, onlar dile ge-

tirmeyi ve yerli yerince onlara göre davranmay zikreder- ‘sana ihsan et-

tiim u u nimetlerle karlm vermitim.’ Mürik Allah’n kendisine

söyledii bütün ihsanlan onaylar. Bu nimetler, Allah’n balangçta

(herhangi bir sebep olmadan) yaratl nimeti olarak verdikleri deil,

yaplan amelin karl olarak verilen nimederdir. Mürik bu nimederi

Allah’n kendisine verdii ölçü ilmiyle tartar ve sonra da onlar bu amel-

lerin karlna yerletirir. Fakat bu amellerin derecelerinden daha aa-

dadr. Çünkü sahibini tevhit cehenneme girmekten engellemitir, ite

bu, cennet ehli ile cehennem ehli arasndaki miras meselesidir. Bu ki-

tapta cennet ve cehennem bahislerinde bu miras melesinden söz edece-

iz. te bu, mudular ile bedbahdar arasnda gerçekleen intikal mesele-
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sidir. Çünkü mümin burada ibadet içindedir. badet ise kendisine kor-

ku, zillet kazandrr. Kâfir ise izzet ve ferahlk içindedir. Kyamet günü

olduunda ise kâfirin izzeti ve sevinci kendisinden çkartlr vc mümine

giydirilir. Müminin dünya hayatnda ibadet esnasndaki elbisesi olan

zilleti ve korkusu çkartlr, kyamet günü kâfire giydirilir. Allah teaia

öyle buyurur:
‘

Zilletten korku içindedirler, göz ucuyla bakarlar.™
1 Çünkü

bu bak, zelilin halidir vc o kahr nedeniyle bam kaldrmaz. Kyamet

günü kâfirde bulunacak bu korku, zillet, kendisinden dolay ban kal-

dramad krk bak, Allah’tan korkmaktan kaynaklanr. Nitekim

dünya hayatnda da Allah korkusuyla müminin dünyadaki hali öyleydi.

O gün ‘tegabün’ günüdür. Çünkü orada insan izzet, sevinç vc mutlulu-

unu bakasnn üzerinde görürken bakamsnm horluunu ve üzüntü-

sünü de kendi üzerinde görür. Hüküm ise Yüce Allah’a aittir.

Bu menzilin içerdii ilimler arasnda, Hakkn mutlu kullarna bed-

bahtlarn mertebelerini sormasnn bilinmesi de vardr. Hak bunu hangi

isimle soracaktr? Ayrca ilikilerin bilinmesi, fikirlerin verisinin bilin-

mesi, niteliklerin bilinmesi vardr. Bu ilim iki ksmdr: Bir ksm sadece

zevk yoluyla bilinirken bir ksm fikir gücüyle idrak edilir. Bu da, ta-

hakkuk kabilinden deil, hitaptaki genilik kabilindendir. Çünkü nite-

likleri bilmeyle tahakkuk, zevk yoluyla bilgi edinmek demektir. Aziz ve

arif evladmz emseddin smail b. Sevdekîn et-Tevrî daha önce de tara-

fmzdan tahkik edilmi bir konuya bizim tahkik etmediimiz bir yön-

den dikkatimizi çekti. Biz o meseleyi bu kitapta harfler bahsinde zik-

retmitik. Konu, fiilde tecellinin mümkün olup olmad meselesidir.

Bazen bir yönden olmaz derim, bazen de yükümlülüün kendisini ge-

rektirdii ve talep ettii bir yönden ise ‘olur’ derim. Çünkü bir ey

yapmayla yükümlü tutmak, yapmayacan ve amel etmeyeceini bildii

bir kimseye ‘yap’, ‘ile’ diyen bir alim ve hikmet sahibinden meydana

gelmez. Çünkü söz konusu kiinin yapmaya gücü yoktur. Hâlbuki Al-

lah’m kula yapma emri verdii sabittir. Söz gelii Allah,
‘namaz kln,

zekât verin™* buyurur. Baka bir ayette ise
‘
sabredin

,
sabrda yardmlan

ve irtibat halinde olun™ 3 buyrulmutur. Baka bir ayette ise ‘chad edb

niz
5416 emri yer almtr. Öyleyse emirde, ondan etkilenenin bir ilgisi bu-

lunmaldr. Söz konusu fiili yapmas yönüyle kii, fail ve amel eden diye

isimlendirilir. Hal böyle olunca, bu ölçüdeki bir iliki nedeniyle fiilde

tecelli gerçekleir. Bu yaklamla fiilde tecelliyi kabul ederim. Bu yalda-
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m, (Allah katnda) raz olunmu ve son derece açk bir yaklamdr.

Öte yandan bu yaklam, sonradan meydana gelen kudretin yapmakla

yükümlü olunan fiille ilgisi olduunu gösterir ve bu zorunludur. Kart
delilin ise son derece zayf, dayanaksz olduunu gördüm. Ad geçen

smail b. Sevdekîn, bu meseleyi bana hatrlatt o gün öyle demiti:

‘Fiilin kula nispeti, ona ait saylmas ve onda görünmesi (tecelli) husu-

sunda hangi delil daha güçlüdür? Çünkü Hak insan kendi suretine gö-

re yaratt için, fiil, insann bir niteliidir. Fiil kendisinden soyudanm
olsayd, Allah’n suretine göre olmu olmazd. Kukusuz insan ilahi

isimlerle ahlaklanabilme özelliindedir. Ayrca sana ve -herhangi bir gö-

rü ayrl olmakszn- tasavvuf yolundaki kimselere göre insan, ilahi

surete göre yaratlmtr ve bu nedenle insann isimlerle ahlaklanmas

mümkündür.’ Bu uyaryla ne kadar sevindiimi ve mutlu olduumu

kimse hesap edemez. Bazen üstat, Allah’n vergilerinden bir takm hu-

suslar örencisinden örenebilir. Çünkü Allah, üstadn o bilgilere an-

cak o örencisi vastasyla ulaabilmesini takdir etmitir. Nitekim kesin

olarak biliyoruz ki, bazen büyük bir insana soru sorar, onun ise bu ko-

nuyu bilmesi veya ona ulamas takdir edilmemitir. Söz konusu kimse

soru sorulan hususta dürüst bir niyete sahiptir. Allah o meseleyi sorann

dürüstlüü nedeniyle, o kiiye sorulan konunun bilgisini ihsan eder.

Hâlbuki daha önce Allah som sorana inayet etmemiti. Allah’m som

sorana inayeti, sorulanda bilmedii bilginin meydana gelmesini içerir.

Kalbini kontrol eden, söylediimizi görür. Evladarmzdan yararlan-

mamz salayan Allah’a hamd olsun! Bizim pirlerimiz de çözemedikleri

bir takm hususlarda bizden bilgi alrlard. Bu menzil, resul, nebi ve va-

ris gibi kimselerin Allah’tan (bilgi) alarak insanlara aktarmalarnn bilgi-

sini de içerir. Bunun yan sra öretimde siyaset yönteminin bilgisini de

içerir. Bu yöntem, nezaketle, örenci farknda olmadan öretmektir.

Snrl ve mudak cezalarn bilgisini içerir. Mutlak cezalandrma, nimet

verene ükretmek gibi kulun Hakk veya kulun ükretmesine yol açan

nimetierin artrlmas gibi Hakkn kulunu ödüllendirmesidir. Snrl ce-

zalandrma ise Allah’n ahiret hayatnda kulunun ödülünü vermesidir.

Çünkü oras yükümlülük yeri deildir. Allah teala öyle buyurur: ‘Bana

verdiiniz sözü yerme getirin.'*
17

'

Yani yükümlülük diyarnda yerine geti-

rin. ‘Ben de size olan sözümü tutaym H,H Burada ise dünya ve ahirerte ol-

mak üzere her iki yer kast edilmektedir. Bu kadar açklama, Allah diler-
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se, bu bölümle ilgili olarak yeterlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr.’

iki yüz doksan yedinci bolum
Muhammedi Mertebeden, En Yüce Mertebede nsan
Çamurunun Tesviyesinin Övülmesi Menzilinin Bilin-

mesi

Ey düzenlenmi yaratl, nezih ol!

Düzenleyenle eit nitelikte düzenlenmi olan

Ondan bakalaana bakma

Peygamber gökten getirmitir

[/mutsuz olursan, desteklenirsin

Umudun verdii güvenceyle

Süleymanî olarak, önümde durdun

Ona rahatlk üstüne rahatlk verildi

Bir sr için, durulua vakfoldun

Duruluk menzilindeki ilahi sr

Günele sarma dola oldum

Rahatlk menzilinin üstüne çkmak için

Akllar -haddi olmakszn- snr at

Nefislerin hayas hayay katld

Allah teala öyle buyurur: ‘Her ey Rabbinin hamdini (övgüsünü) tes-

pih eder.*
419 Âlemdeki her bir suret ki âlemde suretten baka bir ey

yoktur- kendisine ilham edilmi olan özel bir hamd/övgü ile yaratann

tespih eder. Alemde bozulan her bir suretin bozulmas, bizzat o cev-
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herde baka bir suretin gözükmesinin ayndr. (Bu cevherlerin) hepsi

Allah’ tespih eder. Böylelikle bütün âlem, Allah’ tespih etmekten yok-

sun kalmaz. Bir suretin parçalan ise o surete layk tarzda Allah’ tespih

eder. Alemdeki bütün suretler, nispet ve hallerden ibarettir. Bunlar ise

ne var ne yoktur. Bir yönden görülseler bile, baka bir yönden görül-

mezler. Söz konusu suretlerin yok olma zamanlan, dier suretlerin var

olma zamandr. Baka bir ifadeyle onlarm bozulmas, dierlerinin (var

olmasnn) aynsdr. Yoksa bozulduktan sonra dierleri meydana geli-

yor deildir.

Bunu örenince unu da bilmelisin: nsan ve cinlerin dndaki bü-

tün âlem, insanm duyusundan gizli kalan eyleri kefetme özelliine sa-

hiptir. nsan ve cinler ise bu gayb kefe ancak adetlerin almas esna-

snda belli vakiderde ulaabilir. Adetierin almasn ise ya Allah’n ken-

dilerine ihsan ettii bir keramet veya gayblerin kefedilmesini gerekti-

ren bir durumun özellii salar. Nitekim bütün âlemde, insan ve cin

âlemindeki veya meleklerin cisimlerindeki donuklar, bitkiler, hayvanlar,

felekler, herhangi bîr ruhun kendisini yönettii her ruh; bütün bunlar,

gizli-ilahi srlar keif mahallindedir. Bu srlar cisimleri yöneten melek,

insan ve cinlerin ruhlarndan gizlenmitir. Onlar bir ksmnda veya bü-

tününde, adederin almas yolunun dnda bu ilahi gayb idrakten

perdelenmilerdir. Talarn, bitkilerin ve hayvanlarn Hz. Peygamber’in

nebiliini bilmelerinin buradan kaynaklandn örendik. Bu bilgi de,

ilahi gayblerden birisidir. Allah kendisine bildirmedikçe, bürün ruhlar

bundan habersizdir, fakat zikrettiklerimiz onu bilebilir. Çünkü zikret-

tiklerimiz, bu bilgiye -Allah'n kendilerini üzerinde yaratt- yaratlla-

r itibaryla sahiptirler. Zuhur ettiinde, Hak onlara kendi ismiyle, hazr

olduunda ise gözüyle nida eder. . .

Bu yolda karlatm kiilerin en büyüklerinden birisi olan Yusuf

b. Ahlcf cl-Kümî 586 senesinde bana öyle aktarmt: Bana Musa es-

Serdanî -ki taman Abdal’dan birisiydi- öyle aktarmtr: ‘Bir arkada-

mla birlikte Kaf diye adlandrlan daa yürümütük. Kafda, yeryü-

zünde okyanusu çevreleyen bir dadr. Allah teala o denizin sahilinde

deniz ile da arasnda bir ylan yaratmtr. Ylan bedeniyle ba kuyru-

uyla birleecek ekilde okyanusun etrafm döner. Onun yannda dur-

duk. Arkadam bana öyde dedi: Ona selam ver, çünkü selamn alacak-

tr.’ Musa öyle der: ,
Selam verdim, o da öyle dedi: ‘Allah’n selam,
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rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun. Sonra bana öyle dedi:

‘eyh Ebu Medyen’in hali nasldr. Ebu Meyden o esnada Becaye’de idi.

Ben de kendisine öyle dedim: ‘Onu afiyet üzere brakmtm. Onu ne-

reden tanyorsun?
5 ard ve öyle dedi: ‘Yeryüzünde onu sevmeyen ve

tanmayan kimse var mdr? Allah’a yemin olsun ki, Allah birisini dost

edindiinde, onun (adn) bizim zadarmza duyurur, onun sevgisini

bize, yeryüzüne ve bizim kalplerimize indirir. Artk her ta veya toprak

veya aaç veya hayvan, onu tanr ve sever. Ben de kendisine öyle de-

dim: ‘Vallahi! Onu tanmadklar ve kendisine kar duyduklar nefret

yüzünden kendisini öldürmek isteyen insanlar var.
5 öyle dedi: ‘Allah’n

kendisini sevdii birisi hakknda böyle bir davranta kimsenin olabile-

ceini bilemiyorum.’ te bu da, ayn kapsamdadr. Ellerin, ayaklarn,

derilerin, azlarn, dillerin -ki onlar bize göre dilsiz iken gerçekte ko-

nuanlardr- tanklklar da böyledir. Öyleyse Âdemoullannn dndaki

bütün yaratklar, huu ve tevazu makamndadr. nsan ise öyle deildir.

Çünkü insan, Allah’a kar büyüklük, izzet, iddia ve zorbalk taslamaya

kalkar. Cinler ise kendi zanlarmca kendilerinden daha aadaki yaratk-

lara kar böyle bir iddiada bulunurlar. Buna örnek olarak blis’in yara-

tl bakmndan Âdem’e kar büyüklenmesini verebiliriz. Bu nedenle

öyle demitir: ‘Ben topraktan yaratlm birisine secde eder miyim?*20

Çünkü blis ate unsurunun toprak unsurundan daha üstün olduunu

görerek ‘Ben ondan daha hayrlym, onu topraktan beni ateten yarattn*2
'

demitir. Fakat blis Allah’a kar büyüklenmemitir. Öyleyse sadece in-

san, dier yaratklardan ayr olarak, bu özellie tahsis edilmitir. Varlk-

ta böyle bir iddia gerçekleip iddia sahibinin ve kendisi hakknda böyle

inanca sahip kimselerin içinde -ki bunlara örnek olarak Firavun ve

kavmini küçümseyenleri verebiliriz- böyle bir iddia tam olarak yerlein-

ce, Allah varlkta ‘den daha5 kalbn yerletirmitir. Bunun anlam, de-

receli üstünlük demektir. Buna göre böyle bir iddiada bulunup da onu

kendi adna ortaya koyan birisi olduunda Allah teala öyle buyurur:

‘Allah daha büyüktür.’ Böylelikle burada mukayese kipini getirmitir.

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Allah daha büyük ve daha yü-

cedir.’ Burada peygamber, mukayese kalbn kullanmtr. Öyleyse

‘undan daha...’ eklindeki bütün nitelikler, Allah’n anna layk nitelik-

lerdir. Bunun nedeni ise o nitelikte ortaklk iddiasnn bulunmasdr.

Fakat bunun bir ksm knanm iken bir ksm övülmütür. Buna göre
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knanm olan ksm, Firavun’un iddiasdr. Övülmü ksm ise Allah

teala’nn kendisinden bildirdii,
‘

merhamet edenlerin en merhametlisi>m
,

‘yaratanlarn en güzeli’
423 gibi ifadelerdir. Burada Allah ‘-den daha...

5
ka-

lbn getirmi ve kendisini yaratklarna kar onlardan daha merhametli

yapmakla gerçekre merhametli kullarn övmütür. Bunun genel ifade-

sine gelirsek, onlardaki rahmet, gerçektir ve Allah bu rahmeti onlarda

yaratm, böylelikle onlar da birbirlerine merhamet etmilerdir. Allah

insanda büyüklük duygusunu (kendisini ilahi) surete göre yaratmakla

var etmi, insan da büyüklenmiti!. öyle diyebilirsin: ‘-den daha5 kalb

her geldiinde, ‘bir eyden daha büyük
5 anlam tamayabilir. öyle de-

riz: Allah teala öyle buyurur:
‘
Yaratanlarn en güzelidir.’

424 Burada ifade,

hiç kukusuz ki, bir eyden daha güzel anlamnda kullanlmtr, insan

hakknda da Allah öyle buyurmutur: ‘Her eye yaratln (özelliini)

vermitir.
5425 Her varlk, yaratlnn gerektirdii ölçü ve denge üzere var

olmutur, insann bu nitelikte baka varlklardan üstün olmasn sala-

yan yegâne özellik, onun ilahi surete göre yaratlm olmasdr. öyle

diyebilirsin: nsan bakalamaya konu olmaktadr. Hak ise böyle bir e-

ye konu olmaz.’ öyle deriz: ‘Allah bu makamda öyle demektedir:
‘

n-

sanlar ve cinler, sizin hesabnz el alacaz.’'
126 Hz. Peygamber öyle bu-

yurmutur: ‘Rabbin ii tamamlad.’ Bu balamda Hz. Peygamber Hak-

kn cn basit surette tecelli edeceini, insanlarn kendisini inkâr etmeleri

üzerine, bir alamet vastasyla kendisini tanyacaklar baka sureüerde

tecelli edeceini belirtmitir. Kukusuz ki Hak, özü gerei bakalama

ve deimeden münezzeh olsa bile, kendisine bu makam izafe etmitir.

Hakkn mazharlarndaki tecelliler, her an yaratlmlarda gerçekleen ve

bu makamla (bakalama ve deime diye ifade edilen) inançlar ölçü-

sündedir. Durum belirttiimiz üzere olunca -ki gerçekten de böyledir-,

söylediimiz doru olur ve vehim kaynakl itiraz ortadan kalkar. Allah

pek yüce ve büyük olarak (yanl nitelemelerden) münezzehtir.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de, isimlerin ilmi ve onlara

kendileriyle isimlendirilene gösterilen saygnn gösterilmesini bilmektir.

Buna göre, sayfalarda yazlm olan harfler, kendilerinden Allah’n ke-

lamnn -ki Allah bu özellikle nitelenendir- anlald kelamn varlkla-

rdr. Bu niteliin neye döndüünü bilmek ise baka bir ilimdir. nsan-

lar bu konuda görü ayrlna dümütür ve bizim o görü ayrlna

dalmamz gereksizdir. Allah teala, kendisine kelam özelliinin nispet
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edilmesine göre -ki bu nispetin nitelii bilinemez- el-Mütekeilim (ko-

nuan) olmas yönüyle kendisini isimleriyle nitelemitir. Bu isimlerin

de, bizde, konuan herkesin dilinde' isimleri vardr (ismin ismi). Buna

göre konuan olmas bakmndan Arapça diliyle kendisini Allah diye

isimlendirdii isim, Farsça’da Huda, Habeçe’de Vak, Franszca’da

Crebator’dur. Bütün dillerde böyle (karlklar) vardr. Bunlar, söz ko-

nusu ‘isimlerin isimleridir
5
ve nispetlerin artmasyla saplar çoalr. Söz

konusu isimler, kendisini göstermesi yönünden, bütün gruplarda say-

gndr. Bu nedenle yanmzda Mushaf var iken düman bölgesine yolcu-

luk yapmamz yasaklanmtr. Hâlbuki Mushaf, kendi ellerimizle yazd-

mz, baka bir ifadeyle yaratlm eller tarafndan yaratlm ve maz ve

karadan oluan mürekkep ve sayfalarda yazlm sayfalardr. Mushaf'n

böyle bir delaleti olmasayd, hürmete veya saygszla konu olmazd.

Bu nedenle örfte ‘çirkin söz
5
ve ‘güzel söz

5
denilir. eriat örfünde de bu

ve benzeri ifadeler vardr. Bunun nedeni, terim ve vaz’da bu lafzlarn

gösterdii eylerdir. Bu ilim, deerli bir ilimdir ve ona gerçei üzere

ancak keif sahipleri ulaabilir. Öyleyse bizim bildiimiz sadece ‘isimle-

rin isimleridir.
5 Tenzih edilen ey isimlerin isimleri olduuna göre, kâ-

mil kulun tenzih edilmesi, sureti, özellikle de yüzü nedeniyle saygya

daha layktr. Çünkü yüz, bütün zahiri ve bâtn güçlerin bileimi oldu-

u için, insann zahirindeki en saygn yerdir. Bir eyin yüzü, o eyin zat

demektir. Hz. Peygamber kölesinin yüzüne vuran bir adamla karla-

nca öyle demitir: ‘Yüzden sakn! Çünkü Allah Adem’i kendi suretine

göre yaratt.
5 Yüz, baka yönlere göre, Allah’a yönelmenin yeridir. Öy-

leyse yüz, en deerli yöndür.

Bu menzilin ilimlerinden birisi de, yaratma ve takdir arasndaki

fark bilmektir. Buna göre takdir, el-Müdebbir ve el-Mufassl isimleriyle

ilgilidir ve baka isimlerle ilikisi yoktur. Allah öyle buyurmutur: 7ji

düzenleyip ayetlerini açklar.
5427 Her iki isim de, el-Alim isminin ihatas

altndadr ve el-Kadir isminin bu mertebeye girmesi söz konusu deil-

dir. Çünkü bu üç isim, Hakkn zatna döner. Hak ise kendi zatnn güç

yetirdii bir ey olamaz. Öyleyse el-Kadir isminin bu mertebede bir

hükmü yoktur. El-Mukaddir (takdir eden) ismi ise bu mertebede dikka-

te alman isimdir. Yaratma ise akla göre, el-Kadir ismini talep ederken

eriata ve kqfe göre ise el-Kail ismini talep eder. Burada ‘kefe göre
5

dedik, bunun gayesi, bu sayede veli ile nebiyi ayrt etmektir. Çünkü bu
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iki adamdan her birisi, akln delilinden hareket eden teorik incelemenin

verdiinin aksine, bunu söylemektedir. Öyleyse el-Kadir ismi lafz ve

anlam bakmndan el-Mukaddir isminden ayrt gibi takdir de yarat-

madan hem lafz hem de anlam bakmndan ayrlr. Öyleyse farkl zatla-

ryla birlikte, varlklarn surederi üzerinde açklama, takdir ile gerçekle-

ir. Onlarn duyusal veya manevi olmalar durumu deitirmez. Bunlar,

rakam âleminden, lafz veya fikir âlemindendir. Bunun yan sra kendi

bana var olan varlklar ile kendi bana var olmayan varlklar âlemin-

dendir. Nispetler ilmi de bu ksma girer. Buna göre gayb ve ehadet

âleminde bu varlklarn ahslarna ait olarak gerçekleen düzenlemeyle

yaratma gerçekleir. Nispeder âlemi ise bu ksma girmez. Çünkü nis-

pedcr, var olan eyler olmadklar gibi salt yoklukla da nitelenmezler.

Çünkü nispetler, aklda vardr ve ister duyuda ister aklda olsun hepsin-

de belirli bir ayrma vardr. Bu ayrmann nedeni ise yaratma deil

takdirdir.

Bütün bu zikrettiklerimizden herhangi bir hakikat (ayn) el-Halk

veya el-Müdebbir, el-Mufassl ve el-Mukaddir isimlerinden duyu veya

akl için gözüktüünde, birinin yarar ötekine iliir. Böylelikle a'yân

birbirine yarar salar. Hak ise onlar yararlarla birbirlerine yönelmeleri

esnasnda bu a'yân perdesinin ardndan kendisine çarr. Her suret ise

her suretten kendisine çarr. Bu balamda bir ksmmz farkna varr

ve kendisini kimin davet ettiini bilir. Bir ksmmz ise ii kartrr ve

iin keyfiyetini bilemez. çinde bir ayrm gücü bulur, ayrmn yönünü

ise kendisine gözükmez. Bir ksmmz ise karmadan, kör ve adr
ve öyle der: ‘Ancak gördüümüz eyler vardr.’ Bunlar ise bu suretlerin

varlklardr. Öyleyse bizler üç snfz: Birinci snf, düüncesi doru ve

bak keskin olanlardr. kinci snf, gözlerinde perde bulunan kimse-

lerdir. Bu snftakiler, bir eyin bulunduunu bilseler bile, suretlerin

gerçek anlamn bilemezler. Bir ksmmz ise kör ve adr. Bunlar, hiç-

bir ey görmez. Böyle birisi, düünme derdinden rahattr. Dördüncü

bir snf ise yoktur. Bu suretlerin yararlan ise kendilerini isteyenlerin ve

kabiliyetlerin deimesiyle deiir. Dileyen herkes, kendi ihtiyacna ve

gayesine göre ister. Bazen bu ihtiyaç zorunlu olabilir bazen olmayabilir.

Gerçekte ise sadece zorunlu olan vardr ve bu nedenle de ihsan ortaya

çkar. Çünkü dileyen kimse, ancak kendisini dilemeye sevk eden bir ga-

ye nedeniyle istemitir. Öyleyse amaç, isteyen; hal veya sözle isteyen dil
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ise, amac ifade eden eydir. Bu amacn hayat, istedii eyi elde etme-

dedir. Ona ulamazsa, helak olurdu. steine ulamasn engelleyen ey,

onun suretinin âlemden kaybolmasna yol açan sebeptir. Böylelikle di-

leini engelleyen ey, Allah’ tespih eden bir suretin âlemden eksilmesi-

ne yol açmtr. Muhakkik ise artmasn ve eksilmemesini ister. Bazen

amaçlar ve gayeler knanm eyler olabilir. Böyle bir durumda talebi

gerçekletiinde, insan ölümden daha tehlikeli bir harama dümütür.

Peki;bu meseleden kurtulu nasl mümkündür?

Bilmelisin ki, yükümlülük akimn otoritesi altnda snrlanm ve

akledilmi kimse, kaytsz anlamda gayelerinin gerçeklemesiyle muha-

tap deildir. Bu durum sadece akllar hallerine yenilmi olan hal ehline

özgüdür. öyle diyebilirsin: mam’n -bli’nin- kendinden geçmesi

hakknda dedii gibi, korunma daha güzeldir.’ Rivayete göre, ibli na-

maz vakitlerinde (uur) haline döndürülürdü. Namaz kldktan sonra

ise kendinden* geçme hali yine kendisine hakim olur ve kendisini ayk-

latran aklyla arama girerdi. mam Ebu’l-Kasm b'. Cüneyd b. Mu-

hammed -ki sûflerin efendisidir- öyle demitir: ‘ibli hakknda kötü

söz söylenmesini engelleyen ve günahn kendisine izafesine imkân ver-

meyen Allah’a lamd olsun.’ Fakat tanmayana göre, zahirde günaha

dümü saylr. Gerçekte ise günahkâr deildir. Bir arkadamz öyle

demitir: ‘Knanmaktan korunmak daha üstün olmasayd, bu imam bu

nedenle Allah’a hamd etmezdi.’ öyle deriz: zannettiin gibi deildir.

Bu imam, ayn mertebeye ulamad ve hakkyla yerlemedii halde bir

kimsede bu halin ortaya çkmasndan endie duymutur. Böyle birisi

yanlr ve günaha düer. Onlar âleme kar efkat sahibidir. Bu duru-

mun daha üstün olmas meselesine gelirsek, böyle bir ey nasl olabilir?

Allah kullarn ibli hakknda olduu gibi peygamberleri hakknda da

knama ve kötü sözle konuturmutur. Öyleyse bu kendinden geçme

halindeki kimsenin bir misali ve izzeti vardr. Bize göre bu konuda bir

fazilet yoktur.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de, Allah’n âlemde gerçekle-

en unutmalarda gizledii rahmetin bilinmesidir. Hal böyle olmasayd

i, güç ve çetin olurdu. Bu konuda yaplan açklamalar öüt almak üze-

re yeterlidir. Bu meselenin asl ise yükümlülük diyarnda Allah ile âlem

arama perde koymaktr. Çünkü günahlar ve hatalar, Allah’n ilminde

takdir edilmitir. Öyleyse bunlarn kuldan gerçeklemeleri kaçnlmaz-
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dr. (Allah ile âlem arasnda perde olmadan) açklk ve kef halinde gü-

nahlar ilenseydi, kendisini görerek ve müahede ederek günah ilemek,

Allah’a kar hayann azalmasnda bir abart olurdu. Kader ise gerçek-

leme hususunda hüküm sahibidir. Böylelikle ortaya çkacak musibetin

büyüklüü nedeniyle yaratklara merhametle Allah perdelenmitir. Akl-

la yönetilen ve akli dorulua göre cereyan eden hadiselerde onlara ba-

knz! Allah reala kaza ve kaderini herhangi bir ite uygulamak istedi-

inde, o ire hikmetini ve akln gerei olmayan bilgisini gizler. Allah

söz konusu ii o bügi ve hikmet nedeniyle var etmitir. Onu uygulad-

nda ise akllar kendilerine döndürür. Bunun amac, yükümlülüün

ortadan kalkmas için, bu esnada Allah'n kendilerine merhamet ettiini

örenmelerini salamaktr. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Allah

teala kaza ve kaderini uygulamak istediinde (yani bir kulun günah i-

lemesini irade ettiinde), akl sahiplerinden akllarm çeker alr. Kazas-

n ve kaderini uyguladnda ise tekrar akllarm kendilerine iade eder ki

ibret alsnlar.’ Baka bir hadiste ise öyle buyrulmutur: ‘Ümmetimden

hata ve unutma kaldrlmtr. Allah teala dünya ve ahrette onlar

unutma nedeniyle yükümlü tutmayacaktr.’ Ahrette unutma yükümlü-

lüünün kalkmas hakknda görü birlii vardr. Dünyada ise günahn

kalkm olacanda görü birlii varken hüküm hususunda görü ayrl-

söz konusudur. Tikel meselelerde âri’nin belirlemi olduu husus-

larda hata etmek hakknda da ayn durum geçerlidir. Bu balamda Ra-

mazan aynda unutarak orucunu bozan kimse, günaha girmese bile, ka-

za orucu tutmaldr. Çünkü onu Allah yedirmi ve içirmitir. âri’nin

onun hakkndaki hükmü budur. Dolaysyla bu, unutmada gizli olan

rahmetin bir yönüdür. Ayn ey Kur’an’dan unutulup hatrlanmayan k-

sm için geçerlidir. Böyle ksmlar bize aktarlsayd, yükümlülüümüz

artm olurdu. Hâlbuki Allah bize merhamet etmitir. Hz. Peygamber

öyle derdi: ‘Size neyi verdimse, onunla yetinin.’ Baka bir hadiste ise

‘Hac her sene mi olacak diye soran kimseye ‘evet’ deseydim, farz ola-

cakt.’ Hükümler, hadiseler hakknda som sorma nedeniyle meydana

gelirdi. Hz. Peygamberim gayesi ise bu durumu bildii için, insanlar

soru sormaktan engellemek ve doalarna göre hareker etmelerini sa-

lamaktr. Böylecc Hak, diledii hükümleri indirme iini kendisi deruhte

eder. Böylelikle haramlar ve farzlar azalrken, çounluk günah veya se-

vapla ilgili olmayan mubahlar ksmnda kalr. Nefisler ise bu durumu
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kabule ve nass ile belirlenmi hükümler snrnda durmaya yanamaz.

Bunun için hükümler için illetler ortaya koyarak, bunlar âri’nin mak-

sad haline getirmi ve genelletirmilerdir. Müçtehidin görüüne göre,

iki durumu birletiren ortak bir illet nedeniyle, hakknda susulmu bir

durumu, hakknda hüküm verilmi bir konuya katmlardr. Müçtehit

böyle yapmasa, hakknda hüküm bulunmayan durum, asl olan mubah-

lk ve afiyet üzere kalrd. Böylelikle illetlendirme, illeti genelletirme,

kyas, re’y, istihsan ve benzeri yollarla hükümler çoaltlmtr. ‘Rabbin

unutan deildir.*
2* Fakat -Allah’a hamd olsun- Allah bunda bizim adm-

za baka bir rahmet daha yerletirmitir. Hâlbuki fakihler, Allah’n ve

peygamberinin belirlemedii ya da Kitabn veya sahih veya zayfsünne-

tin zâhirinin delil tekil etmedii halde, belli bir ahsn görüünü daya-

tarak sradan insanlardan bu rahmeti esirgemi, onlar durumu hakkn-

da baka bir müçtehidin kendi deliliyle ve içtihadyla ortaya koyduu

görüünde ruhsat aramasn engellemi, kati davranm, ‘farkl mezhep-

lere uymak, dinle oynamaya yol açar’ diyerek kendi içtihatlarn din

zannetmilerdir. Hâlbuki Allah'n peygamberi öyle demitir: ‘Allah si-

ze sadaka vermitir. Onun verdii sadakay alnz.’ Binaenaleyh ruhsat-

lar, Allah’n kullarna ihsan ettii sadakalardr.

Hiç kukusuz müçtehidin hükmünün geçerlilii ve sradan insann

verdii hükümde onu taklit edebileceinde hemfikiriz. Çünkü müçtehit

için bu hüküm, dine dayanan bir delilden ortaya çkmtr. Kyas kabul

edip etmemesi ise durumu deitirmez. Söz gelii afii’nin kendi delili-

nin gereine göre ulam olduu bir ruhsat, eriat onaylamtr. Maliki

mezhebinden olan bir müftü, afii mezhebinden birinin ari’ye ibadet-

te kulland bu ruhsat hükmünün alnmasn yasaklayabilir -Onu

âri’ye izafe ettik, çünkü âri, kayna olmayan bir delilin gerei olan

hükmü benimsemeyi (müçtehidin) delilinin gereiyle yasaklamakla,

onu onaylamtr.- Müftünün davran bir adamn kendisini belli bir

mezhebe balayarak, -eriat kendisine böyle bir balanmay emretme-

dii halde- baka bir mezhebe dönmemesi demektir. Böyle bir davran

(kat taklit), Allah'n kullarna kar en biiyiik skntlardan ve daraltma-

lardan birisidir. Bu ümmetin içinden müçtehitlerin hükmünü geçerli

saymakla âri teala, erian geniletirken, avam- fukaha onu daraltr.

Hâlbuki Ebu Hanife, Malik, bn Hanbel ve afii gibi imamlarna gelir-

sek, onlar böyle bir i yapmaktan münezzehtir. Onlardan hiçbirisi, böy-
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le bir ey yapmad gibi herhangi bir kimseye ‘bizim görüümüzle s-

nrl kal
5 ve verdiim fetvada beni taklit et dedii aktarlmamtr. Aksi-

ne onlardan aktarlan ey, bunun tersidir. Allah kendilerinden raz ol-

sun!

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de. Hakkn bilgisinin insann

gizledii ile açklad ve ortaya koyduu eye ilimesi arasndaki fark

bilmektir. Acaba bu durum tek bir nispetle mi yoksa iki farkl nispetle

mi ilgilidir? Hakkn, ‘beni içinden zikredeni ben de içimden zikrederim,

beni bir topluluk içinde zikredeni ben de topluluk içinde zikrederim’

ifadesinde belirtilen durum da bu menzille ilgilidir. Bunlar, zikir ve bil-

gideki iki haldir.

Bilmelisin ki, Hakkn bir gayb ve bir de mazhar vardr. Buna göre

gayb olmas yönüyle Hak, d-Bâtn isminin sahibidir. Bu, Hakkn kulu-

nu içinden zikretmesi ve gizledii eyi bilmesidir. Bu isünle birlikte

olan. Hakkn kendisini bildii kulun srr ve kulun kendisiyle Hakk
zikrettii iç zikridir. Hakka ez- Zahir isminden ait olan mazhar ise Hak-

kn kulunu meleklerden ibaret bir topluluk içinde veya*lahi isimler top-

luluu içinde zikretmesi ve kulun ehadet âleminde izhar ettii ey hak-

kndaki bilgisidir. Bu ismin karsnda ise Hakkn kendisini bildii ku-

lun açld ve alenilii ile kulun kendisiyle rabbini zikrettii açk zikir

bulunur.

Srdan daha gizli olan ey ise sadece Hakkn bildii eydir. Kulun

onun hakknda bilgisi olmad gibi onu Allah’tan bakasnn bilmesi de

mümkün deildir. Bu onun kendisi hakkndaki bilgisidir. Bu bilginin

dnda kalan ise ya sr ilmi veya aleni bilgidir. Öyleyse bilgi üç eyle il-

gilidir: Açklk, sr ve srdan daha gizli olan. Zikir ise iki eyle ilgilidir.

Birincisi topluluk zikridir. Bu, iki ksma ayrlr: simler topluluu ve

meleklerin topluluu. Dieri ise nefsin zikridir. Böylelikle zikir de tak-

simde bilgiyle eidenir.

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, insana Allah’n her eyin

bilgisini yerletirmi olmasnn bilinmesidir. Sonra Allah, kendisiyle ona

yerletirdii eyleri bilmek arasna perde koymutur. Bu bilgiye sadece

insan tahsis edilmemitir. Aksine bütün âlem, bu bilgiye tahsis edilmi-

tir. Bu ise akim inkâr ettii ve genel olarak imkânsz sayd ilahi srlar-

dan birisidir. Cahiller bu durumu Hakkn kuluna yaknl gibi anlar.
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Bu durum, ‘
biz ona sizden daha yaknz, ama göremezsiniz

5429
ayetinde be-

lirtilir. Baka bir ayette ise 'biz ona ah damarndan daha yaknz*™ de-

nilmitir. Bu yaknla ramen Hak, sadece taklit yoluyla bilinir ve id-

rak edilir. Allah bunu bUdirmeseydi, akl kendisine delil bulamazd. Bil-

gileriyle insanda bulunan sonsuz saydaki bütün bilinenlerin durumu

böyle olduu gibi Hak âleme de bu kadar yakndr. O ise kendisinde

bulunan eyi bilmez. Ta ki an be an, kendisindeki ey ortaya çkar. Ke-

fin bir defada ortaya çkmas mümkün deildir, çünkü böyle bir ey, s-

nrlamay gerektirirdi, hâlbuki onun sonsuz olduunu söyledik. Öyleyse

insan, ancak art arda eyleri bilebilir ve sonsuza kadar böyle sürer. Son-

suz bilinenlerin Hakkn bilgisine -ki Hakkn bilgisi zatnn ayndr-

girmesi gibi, kulun varlna sonsuz eylerin girmi olmas, en garip

ilahi srlardan birisidir. Hakkn bilgisinin sonsuz eylere ilimesi ile

Hakkn kulun kalbine sonsuz eyleri yerletirmesi arasndaki fark udur:

Hak kendi nefsinde ve kulun nefsinde olan ayrntl ve tam olarak bilir.

Kul ise bunu ancak özet ve genel olarak bilebilir. Hakkn eyay bilme-

sinde genel bilme yoktur. Bununla birlikte, kulun kendisi ve bakas

hakknda geneli bilmesi yönüyle, Hak genel olan da bilir. Kulun bütün

bildii eyler ve (eyler) ve bütün varlklar, gerçekte bir hatrlama ve

unutmu olduu bir eyi yenilenmesinden ibarettir.

Bu menzil u hükmü verir: Hak kulunu bazen bilgisinin sonsuz

eylere iliecei belirli bir makama yerletirir. Bu bize göre imkânsz

deildir. mkânsz olan ey, sonsuz olan eylerin kendisine bilginin

ilimedii vatla girmesidir. Sonra Allah, ald misak gibi, bu bilgiyi

yaratklarna unutturmutur. Hâlbuki misak gerçeklemitir ve ilahi bil-

dirimle bunu örendik. nsann bilgisi, daima ‘hatrlamadr.’ Bir ks-

mmz uyarldnda, daha önce bilmi olduunu hatrlar. Örnek olarak

Zünnun el-Msrî’yi verebiliriz. Bir ksmmz ise hatrlamaz, fakat daha

önce onu görmü olduuna inanr. Böyle biri hakknda bilgi yeni ba-

tan ortaya çkar. Kendisine hatrlatlan bilgi daha önce kendisinde bu-

lunmasayd, kendisine öretenden o bügiyi alamaz ve örenemezdi.

Fakat bu konuda bir bilinci yoktur ve Allah’n basiretini nurlandrd

kimselerden bakas onu bilemez. Bu durum, hali her nefes korku olan

kimseye aittir ve çetin bir makamdr. Çünkü bu hal, ancak tecellinin sü-

rekli elik ettii kimseye aittir.
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Bu menzil, Zünnun’un mehur meselelerini de içerir. Bunlar, akli

olarak imkânsz olan eyin var edilmesidir. Bütün yönlerden birbirini

iten eyler arasndaki dereceli üstünlüün bilgisini de bu menzil içerir.

Âlemdeki her bir cevherin âlemdeki bütün hakikatleri içerdiinin bilgisi

de bu menzille ilgilidir. Ayn zamanda her bir ilahi isim, bütün ilahi

isimlerle isimlendirilmitir. Bu durum: ‘De ki, ister Allah deyin ister

Rahman deyin, en güzel isimler O’na aittir
34,1

ayetinde belirtilir. Bilebildi-

im kadaryla bu bilgi, cemaatten (sûfilere) ayr olarak, bana tahsis

edilmi bir bilgidir. Benden bakas onu örenmi ve kef etmi midir,

etmemi midir bilemiyorum. Burada kast ettiim, nebiler deil, mümin

veliler arasnda böyle birinin bulunup bulunmaddr. lahi isimlerde-

kine gelirsek, bu görüü Ebu’l-Kasm b. Kasî Halu’n-Na’leyn adl ese-

rinde yazmtr. Allah, benim yaptm gibi, bu meseleyi kendisinden

veya bakasndan (aktararak) dile getirdiini bildiren ve benim bu kita-

bma katan ve iddia ettiim hususta bana delil getiren kimseye merha-

met etsin. Çünkü ben görü birliinden ve arkadalarmdan ayr dü-

memekten holanrm. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr. 7

K YÜZ DOKSAN SEKZNC BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden Ulvi Alemden Zikir Menzi-

linin Bilinmesi

Mârifet çiçekleri riyazet çiçeklerinden

Senin bahçenin çiçeklen göklerin çiçeklerinden

Bedenlerin bir bilgisi var benzemez ana

Sebepleri ve afetleriyle, nefislerin bilgisi

Hakkn hakikatlerinin idrak yollar gizli deil

Çünkü onlarn idraki zat için zat iledir
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Onlarn dnda ise vastayladr

Ayet ve iaretlerden gördüklerine göre I

Büyüklerin müahededen baarszl ciddidir

Tayyinde onlarda kerametlerin hilesi

Onlara süre verilmesi ihmal deildir, bilirler ki

Vakitlere baldr keramet
|

.

Adamlarn nispetler i gerçek olunca
j

Tek bir babaya, yüce çocuklar olarak

Onlardr dersen onlardr, hayr dersen onlardr

Çünkü onlar haz ve ac arasndadr

Çünkü mazharlar Onu fani klmaz

Mazharlar örtülerdir zira

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, eyhimiz Ebu’l-Abbas el-

Ureybi bu menzile ulaanlardan birisiydi ve bu konu hakknda kendisiy-

le defalarca görü al veriinde bulunmutuk. Onun bu menzildeki

‘aya’ derindi. Allah kendisine merhamet etsin! Bilmelisin ki, bu men-

zil güçlü bir meakkat ile ancak güçlü bir zorlanmayla ulalabilecek hu-

suslar, gayeye ulamay engelleyen afeder ile yumuaklk ve afederin

ortadan kalkmas, nefislerin kendisinden haz alaca ve kendisine bala-

naca rahad bir araya getirir. Bu ikisi arasnda ise büyük güçlükler

vardr. Bu menzilin içerdii ilk ilim, doadan çkma ilmidir.

Bilmelisin ki, harekederin bir ksm, doal iken bir ksm zorlama-

ldr. Doal hareketin haz verdiini, buna karn doann dna çktn
için zorlamal hareketin ise acya yol açtn zannetme! Bazen durum

böyle olsa bile bazen bunun tenine de olabilir. nsan yüksek bir yerden

düseydi, yeryüzüne dümesi, doal bir hareketle gerçekleirdi. Fakat

yeryüzüne ulatnda, organlar krlr, aclan katmerleir. Bunun ne-

deni ise zati zorunluluk ve kendisine tevdi edilmi olan rabbaniliinin

gerektirdii ihtiyarna uyumsuzluktur. Kendisine bu rabbanilikten çk

denilmi insan ise ondan çkmamtr. Zorlamak hareket ise onunla

yükselmesi demektir.
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Zorlamal harekette insan yükselir ve -hareketin yükselttii ölçüde-

ayetleri, ferahlamay, açkl, genilii görür. Söz konusu hareket, in-

san doasndan ve zorunluluundan çkartmakla birlikte iradesine uy-

gundur. Öyleyse doann gerei olan her eyle sevinilmez. Öte yandan

insan zorlamal hareketi de kendi doasyla kabul etmitir. Her iki ha-

rekette de doann hükmü insan brakmaz.

Bilmelisin ki, insann üzerinde yaratlm olduu nitelikler, dei-

mez. Çünkü onlar, bu dünya yaratlnda ve özel mizaçta insan için zad

niteliklerdir. Bu nitelikler, korkaklk, hrs, haset, açgözlülük, laftayc-

lk, öfke, zorbalama istei ve benzeri niteliklerdir. Bunlarn deitiril-

mesine yönelmedii için, Allah teala kullanm yerlerini belirlemi ve

meru bir ekilde onlar bu yerlere yönlendirmitir. Söz konusu nitelik-

ler bu yerlerde kullanldnda, insan mutlu olur ve derecelere eriir.

Söz gelii beklediin zarar nedeniyle haramlar ilemekten korkarsn,

nefsinin dindarl hakknda itahl olursun, maln Allah yolunda har-

cayana ve bilgi örenene haset edersin, iyilik hususunda haris olursun,

insanlar arasnda hayr yaymak amacyla kouturur ve bir bahçe ho
kokulu çiçekler yetitii gibi (nemime ile ayn kökten gelerek) sen dc

‘iyilii’ (insanlar arasnda) yetitirirsin. Bunun yan sra Allah’n emrine

büyüklenene kar sen de Allah ile büyüklenirsin, Allah’n raz olacan

bildiin yerlerde sözünü ve davran metanetle söylersin ve yaparsm.

Hakka kar çkan ve direnen kimseye kar zorbalars. Böyle yap-

makla nefsini niteliklerden uzaklatrmam ve onlar yerli yerinde kul-

lanm olursun. Bu sayede nefsin Rabbi, melekleri ve peygamberleri se-

ni över. Binaenaleyh eriat sadece doaya yardmc olmak üzere gelmi-

tir. nsann sahip olduu nitelikleri (deitirmek yerine) kullanm yerle-

rini açklamak ve doasnn gerektirdii eyleri ona yasaklamadan, insa-

n nasl bir güçlüe düeceini anlamyorum? nsanlar ancak amaçlar

urunda yok olmulardr. Çünkü insanlara ac ve naho eyleri getiren

sadece budur. nsan amacn Yaratannn kendisi adna istedii eye

yönlendirdiinde, rahata kavuur. Ebu Yezid’e öyle denilmi: ‘Ne isti-

yorsun?’ öyle cevap vermitir: ‘Bir ey istememeyi istiyorum.’ Yani

unu demektedir: Allah’m! Sen benim adma ne istiyorsan, benim de

onu istememi sala. Bu sayede sadece Hakkn irade ettii ey gerçekle-

ir. Allah ise kullan için sadece kolayl ister, onlar için güçlüü iste-

mez. Allah kullar adna iyilik ister kötülük kendisine ulamaz. Nitekim
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sahih bir rivayette öyle denilir; ‘Bütün iyilik senin elindedir. Kötülük

sana ulamaz.’ Bununla birlikte asl bakmndan her ey Allah’tandr.

nsann irade sahibi olmaktan çkmas imkânszdr ve öyle bir ey önce

itaatlere zarar verir. Böyle bir insan, dinî bir niyeti olmakszn itaatlerini

yerine getirir, dolaysyla ibadet olmazlar. Ebu Yezid sadece Allah’n ra-

z olduu ilere uygun olmayan kiisel arzularndan uzaklamak iste-

mektedir.

Bilmelisin ki, aydnlatc kandilin bulunmad bir yolda geceleyin

yürümek, büyük tehlikelere yol açar. Böyle bir yolda çukurlar vardr,

korkutucu tehlikeler, gedikler ve eziyet verecek haereler vardr. nsan

tüm bunlardan birk vastasyla yürüdüünde saknabilir ve bu sayede

ayan nereye koyacan, düecei çukur veya karlaaca tehlike ve-

ya kendisini sokacak ylan gibi saknlmas gereken zararllardan nasl

saknacan bilebilir. Yoldaki yegane k ise Allah teala’mn,
‘

kendisiyle

kullarmzdan dilediklerimizi hidayete ulatrdmz bir nur’
432 dedii eriat

nuru ve dr. Baka bir ayette ise
‘

Allah’n kendisi adna nur yaratma-

d kimsenin nuru (aydnlktan nasibi) yoktur*3* veya ‘nur üstüne nurdur
9434

der. eriat nuru ile hidayet ve (Hakkn kuluna verdii) baar nuru bir

araya geldiinde ise yol iki nurla (daha kolay geçilir). Bir nur olsayd,

insana (yeterli) k olmazd. Gerçi eriat nuru tpk güne gibi ai-

kârdr, fakat âmâ onu göremez ki! te Allah’n gözünü karartt kimse

de onu göremez ve ona iman edemez. Basiret gözünün nuru bulunsa,

fakat insann yolu görmesini salamak üzere kendisiyle birleecei eriat

nuru olmasayd, basiret nuru olan kimse nasl yürüyeceini bilemezdi.

Çünkü o bilinmez bir yoldadr ve yolda neyin bulunduunu ve herhan-

gi bir delil veya durak olmakszn yolu kendisini nereye götüreceini bi-

lemez. Yolda yürüyen insan kandilini rüzgarlardan korumaldr. Rüz-

garlar olursa, onlarn esintileri kandili söndürür. Burada rüzgarlar, in-

sann imanna ve tevhidine etki eden bütün esintilerdir (kukular). Yu-

muak bir rüzgar eserse, bu kez kandilin fitili sallanr ve onu artr,

yolu görmesinden etkisini azaltr. Böyle bir rüzgar, eriatn feri

hükümlerinde arzuya uymaya benzer. Bunlar, insann (günah oldukla-

rn) inkâr etmedii günahlardr ve bunlar insann imanna ve tevhidine

zarar vermez. Kukusuz ki biz büyük bir amaçla yaratldk. Fakat bu

güçlüklere göüs gerip bu naho skntlara tahammül ettiimizde, bü-
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yük bir dereceye ularz. Bu ise bedbahdn hiçbir ekilde bulunmad-

ebedi mutluluktur.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de, vaktin bilinmesidir. Söz

konusu vakit, insana melek veya eytandan bir dostun elik ettii eydir.

Bilmelisin ki, Allah insan kendilerine peygamber göndermedii bir

topluluk içinde yarattnda, kendisine melek veya eytan arkadalk

etmez. Böyle bir insan, doasnn hükmüne göre tasarrufta bulunur ve

böyle, birinin perçemi özel rabbinn (rabb- has) elindedir. Böyle birinin

bu esnada üzerinde yürüdüü her yol, (ona göre), doru yoldur, çünkü

onun rabbi doru yol üzerindedir. Allah teala öyle buyurmutur: ‘Her

bir canlnn perçeminden tutmutur. Benim rabbim doru yol üzerindedir *35

Allah onlara bir peygamber gönderdiinde veya içlerinde peygamber

bulunan bir toplulukta insan yarattnda, doum anndan itibaren iki

arkada kendisinden ayrlmaz; melek veya eytan! Doumundan itiba-

ren bunlar kendisinden ayrlmaz ve bunun nedeni eriatn var olmas-

dr. Bu arkadalardan her biri, insan dürten veya içine kapatan bir il-

ham verir. ‘Çocuk yükümlü deil ki, bu iki arkada ona niçin elik edi-

yor?’ deme! Bilmelisin ki, Allah bu iki dostu çocuk için görevlendir-

memitir, bunlar ebeveyninin veya -(çocukla görevli) her kim ise- mer-

tebesinden dolay çocukta görevlendirilmilerdir. Buna göre eytandan

olan arkada kendisini dürter, bu durumda çocuk alar, eliyle oynar ve

babasnn veba kendisiyle görevli kimsenin bozulmasn istemedii bir

eyi bozar. Bu durumda yükümlü olmayan bu çocuktan meydana gelen

bu hareket, bakas hakknda Allah’n fiilinden honutsuzluu meydana

getiren ve kkrtan bir sebep haline gelir ve günaha maruz kalr. Zaten

eytan çocua -çocuk için deil- bu nedenle ilimiti. Ayn ey melek

için geçerlidir. Öyleyse (çocua elik eden eytan veya melek), çocuktan

meydana gelerek bakasnn nefsinde iyiyi veya kötülüü zorunlu klan

her harekettir. Bakasnda meydana gelen fiil iyilik ise çocua elik eden

melekten kaynaklanm iken kötülük ise eytandan kaynaklanmtr.

Küçük sabi, temyiz çama ulaana kadar, nefsinden veya Rabbinden

(rabbani) kaynaklanan bir harekete kesinlikle sahip deildir. eriat bu-

lunan bir ümmet içinde deilse, doumundan ölünceye kadar bir pey-

gamber gönderilmedii sürece veya kendisini ilahi bir dine girmedii

sürece bütün hareketleri nefs kaynakldr. Söz konusu, din kiinin ken-

disiyle snrland dindir ve onun Allah tarafndan gönderilmi bir eri-
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at olup olmamas birdir. Bir dine girdiinde ise kendisiyle iki arkada

görevlendirilir. Çünkü akim (Hakka) yaknlk salayan davranlar be-

lirleme imkân yoktur. nsan akln da kendilerini alglad ve doal ola-

rak sevilen ve örfte bilinen alagelmi güzel ahlaka sahip olabilir. Fakat

akl, bunlarn Allah’ (yaklatrc olduklar) hakknda kesin bir hüküm

veremez. Akl ahireti ispadama veya inkâr etme gücüne sahip deildir.

Fakat insan teorik aratrmadan hareket eden aklyla kendisini var ede-

ni, varlnda kime dayandn ve O’nun sahip olmas gereken nitelik-

leri ve kendisini niteleyebilecei celal özelliklerini ispadayabilir. Fakat

bunlar O’nun katndaki uhrevi menzile (ulamak üzere) yapamaz. n-

san aklyla ölümden sonra varaca yeri bilemez. Bedenini yöneten e-

yin mahiyetini ve ölümden sonra nereye gideceini de bilemez. ,
Adem’den itibaren nebilik eklinde balamam ve orada bulunanlar

bildirmemi olsayd, akllar bu nefislerin nereye gideceini (bilemezler-

di). Hâlbuki akllar bunu örenince, (nefislerin ölümden sonra nereye

gideceini) örenmitir. te onlar aratrmaya ve bu konuda incele-

meye sevk eden ey budur. Nefisler ölümden sonra nerede ve nasl top-

lanacaktr? Ne ekilde ve nereye intikal edeceklerdir? Acaba nefisler

baka maddeleri (beden) mi yönetecektir, yoksa maddeden mi soyutla-

nacaktr? Acaba yaratlta bedenin düzenlenmesinden önce onlarn bir

varl var mdr, yoksa bedenin varlyla m meydana gelmilerdir?

Onlar, âlemdeki tesirlerin hükmünü örenmiler ve böylelikle felekleri

ve yldzlarn harekederini gözlemiler, eserlerin harekeder esnasnda

tekrardan meydana geldiklerini görmülerdir. Buradan unu örenmi-

lerdir: Bu eser ile harekeder arasnda bir iliki vardr. Ömürler onlarn

tekrarlamn alglamaya yeterli olmasa bile, kendi zamanlarnda yaa-

yan ve Allah’n kendisine bildirdii eyleri onlara getiren peygamberin

bildirmesiyle bunu örenirler. Allah söz konusu peygamberi bu ulvi ha-

reketlerde saklam olduu unsurlarda gerçekleen eserleri öretir. Pey-

gamber de onlarn harekederin dünya ve ahiretteki hükümlerini onlara

bildirir. Bütün bu ve benzeri konular, herhangi bir öretici olmakszn,

akllarn kendi balarna anlayacaklar hususlar deillerdir. Öyleyse bu

dünya hayatnda ve ahiret hayatnda ilahi bildirim olmasayd, kimse

oradaki hususlar örenemeyecekti.

Bilmelisin ki, insan ve cinlerin dndaki bütün yaranklar. Hakk
yüceltme ve onun övgüsünü yerine getirme özelliinde yaratlmlardr.
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nsann ve cinlerin bütün organlar da böyledir. Fakat söz konusu eyle-

rin Hakk tespih ve yüceltmesi, Hakka yaklamak ve üstün menzili elde

etme niyeti tamaz. Onlar için tespih, zatn hak ettii üzere, nefes alp

veren için nefes almak gibidir, insan ve cinlerin tespihleri de cennet ve-

ya cehennemde böyledir, yoksa Hakka yaklamak amac tamad gibi

bu davran onlar için böyle bir netice de meydana getirmez. Aksine

onlardan her birisi, belli bir makamdadr. Böylelikle ibadet, hakikatleri-

nin gerektirdii ekilde onlar için doal bir ey haline gelerek yükümlü-

lük kalkar. Onlar, kendilerine gelen ilahi emre kar itaatsizlik içinde

bulunamazlar. Cehennemliklere ‘

Alçaldkça alçaln orada ve artk konu-

mayn ’436 denildikten sonra, ahirette kesinlikle yasaklama olmayacaktr.

Biz burada insanlar her bir yerde kendi menzillerine yerletikten ve ka-

plar kapanarak iki yer sahipleriyle -ki onlar o yerlerin ehlidir- doldu-

undaki durumdan söz etmekteyiz. Toplanma yeri ortadan kalkar ve

bütünüyle atee dönüür. Sabit feleklerin bitim yerinin altndan aala-

rn aasna (esfel-i safilin) kadar olan her yer cehennem diye isimlen-

dirilen ve ate ile iddetli souu içeren bir yere dönüür. Bunlarn ara-

snda ise berzahlar vardr. Deriler atete pitikçe, yenilenme bu berzah-

larda gerçekleir.
‘Gökler ve yer devam ettikçe orada kalrlar™' Burada,

Allah’n kendisini yaratt günden onu deitirme gününe kadarki süre

kastedilmektedir. Kur'an- Kerîm’in kendi dilleriyle indii Araplar, bu

sözü kullanr ve ebedilii kast ederlerdi. Bu durum, ilahi haber ve pey-

gamberin bildirmesiyle kesinlemitir. u var ki Allah dilerse, onlar ce-

hennemde haz ve nimetle nzklanrlar. ‘'Kukusuz ki Allah dilediini ya-

pandr.’4^ Cennet hakknda ise öyle der:
‘
Gökler ve yer devam ettikçe

orada kalrlar .

3439 Bu durum o ikisinin sureti bakmndan deil, cevheri

bakmndan böyledir. Bu nedenle Allah ‘kesilmeyen bir ihsan’ demitir.

Surederi yok olaca için de, ‘Rabbin diledii hariç
5440 ayetinde istisna zik-

redilmitir. Çünkü gök göktür, yer yerdir! Çünkü biliyoruz ki, göün
cevheri, üzerinde surederin deitii duman cevheridir. Duman cevhe-

rini kabul eden ey, gök suretini kabul eden eydir. Nitekim çamur ve

ta cevheri de, ev suretini kabul eder. Ev ykldnda ve çamur kurudu-

unda, evin ve çamurun sureti kaybolur, cevherin kendisi geride kalr.

Ayn ekilde bütün âlem, cevher bakmamdan tektir vc surcdc nedeniyle

ise farkllar. Bunu bilmelisin! Burada cehennemlikler hakkmdaki istis-

na, onlarn azaplarnn süresiyle ilgilidir. Cennetlikler hakknda istisna
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ise ‘Rabbin diledikçe’ anlamnda olabilir. Kukusuz ki Rab, onlarn

cennetten çkmamalarn dilemitir. Çünkü Allah, ‘snrl olmayan bir ih-

san
™41

ifadesiyle onlarn cennet çkmayacaklarn dilemitir. Cehennem-

likler hakknda ise ‘kesintisi olmayan bir azap’ dememitir. Bunu anla!

Çünkü sahih güvenilir haberde Allah teala öyle buyurur: ‘O gün yeryü-

zü baka bir yerle deitirilir ve gökler de
™*2 Burada Allah göü kzgn

ya gibi olmakla nitelemi, onu yarlmak ve parçalanmakla ve akkan-

lkla betimlemitir. Allah teala öyle buyurur; ‘(Kzgn) ya gibi kzllaa-

rak gül rengi gibi olduu zaman.™41 Baka bir ifadeyle, renkte ve akkan-

lkta kzgn ya haline gelmitir. Bütün bunlar, cevherin gidiini deil,

suretin gidiini bildirir.

Bu menzilin içerdii konulardan birisi de, itibar ve tefekkür eder-

ken, Allah’n insann ilgilenmesini istedii eylerin bilgisidir. Bu itibar,

insan Rabbini deil, yaratcsn bilmeye götürür. Çünkü Allah’n isim-

lerinden her bir ismin âlemde özel bir delili vardr ve o, söz konusu is-

me delil olmas bakmndan baka bir eyi göstermez. Buradan yeryü-

zünün, sunun köpüklenene kadar dalgalanmasndan yaratlm olduu

örenilir. Bu köpük, yeryüzünün ta kendisidir. Çünkü o suluktan, kö-

püklüe intikal etmi ve köpük içinde Allah yeryüzünü yaratmtr. te
bu salihlerin yeryüzünü (topra) aabilmelerinin ve -üzerine toprak

atlm olsa bile- ölünün kabrinde oturabilmesinin nedenidir. Toprak-

tan yaratlm her eyin hükmü, topran hükmüyle birdir. Öyleyse yer-

yüzünün (topran) hükmü de köpüünki ile birdir. Köpüün hükmü

ise sunun hükmüyle birdir. Su ise yanmay ve eyann kendisinde hare-

kedenmesini kabul edicidir. Böylelikle onun bu özellii, toprak gibi ke-

sif veya hava ve ate gibi latiflerde olmak üzere, kendisinden meydana

gelen her eye yaylr. Fakat su için ate, torun mesabesindeyken su için

toprak çocuk konumundadr. Su için hava ve köpük ise bel çocuklar

konumundadr. Öyleyse su onlar için baba iken ate için hava yönün-

den dede, toprak için ise köpük yönünden dede gibidir. Adem’in yara-

tlmas ile su arasnda toprak ve köpük var olmutur. O, kesifligi yö-

nünden torunun oludur. çerdii ate ve hava yönüyle de, torun ko-

numundadr. Havva’nn yaratlmasna gelirsek, onun ile asl arasnda üç

ey vardr. Âdem, toprak ve köpük. Havva, asldan en uzak olandr.

Âdemoullarnn yaratlmasna gelirsek, onlar ala Âdem’den daha ya-

kndr ve -tpk köpük gibi- sudan yaratlmlardr. Onlar, suyun sul-
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bünden olan çocuklardr ve köpük onlar için karde konumundadr.

Âdem’in ise dedesi iken topran babasdr. Âdemouilar, topran

amcalardr. Adem’in oullar karsndaki konumu, yeeni karsnda

kardein olu (kuzen) gibidir. Âdem karsnda oullan ise babasnn

amcas konumundadr. Hâlbuki onlar Âdem’in çocuklardr. Âdem,

kardelerinin olunun oludur. Bu yönüyle çocuklar, ilk sebebe daha

yakn kimselerdir. Âdem’m büyük ata olmas ise sayesinde topra ça-

mura dönümesini salayan Âdem’deki sudan kaynaklanr. Buna göre

o, sulb çocuuna katlmada bakasndan hamile olan bir kadnla evlene-

ne benzer. Böyle biri, bakasnn ekinini sular. Meydana gelen üründe

ise, sulama kadar nasibi vardr.

Meryem olu Isa’nn yaratlna gelirsek, kendisiyle su arasnda

annesi, Havva, Âdem, toprak ve köpük vardr, fakat baka bir yönden.

O bize benzer ve bunu anlayan azdr. Kukusuz ki Allah dikkat çekti-

imiz hususa, ‘ona düzgün bir insan olarak göründü5144
ayetinde deinmi-

tir. Allah (sa’y var etmek dileyince, Meryem), kendisinden önce Al-

lah’a sndktan sonra Cebrail’e bakmakla haz kendisine yaylm, onun

kendisine bir çocuk vermek üzere gelen Allah elçisi olduunu anlam-

tr. Meryem çocuu kabul etmek üzere hazrlanm ve salt bakmayla

cinsti ilikinin hazz kendisine yaylm, su Meryem’den rahme dümü-
tür. sa’nn bedeni ise Meryem’de hazz meydana getiren üflemeden

doan sudan olumutur. Öyleyse sa, annesinin suyundandr. Doa bi-

limciler bunu reddederler vc 'kadn suyundan bir ey meydana gelmez’

derler. Bu görü doru deildir. Bize göre insan erkein suyundan ve

kadnn suyundan oluur. Arzusundan konumayan Hz. Peygamber’in

öyle dedii sabittir: 'Erkein suyu kadnn suyuna baskn gelirse, çocuk

erkek, kadnn suyu erkeinkine baskn gelirse çocuk kz doar.’ Baka

bir rivayette ise üstün gelmek yerine geçerse kelimesi kullanlm, baka

bir rivayette ise erkek ve kz yerine zamirler kullanlmtr. Kitabu’n-

Nikah adl eserimizde bu konu hakknda öyle demitik: Bazen erkek ve

kadn suyu indirmede birbirini geçemez ve’ karacak ekilde ayn anda

indirebilirler. Bu durumda sulardan birisi ötekine baskn gelmez. te
böyle bir durum gerçekletiinde Allah, erkeklik ve diilii kendinde

barndran hünsay yaratr. Herhangi bir yöne sapmakszm her bakm-

dan eit olduklarnda ise hünsa kadnlk organndan hayz olurken er-

keklik organndan da meni çkar. Böyle bir hünsa kadnla ilikiye girdi-
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inde çocuk sahibi olurken ayn zamanda çocuk da dourabilir. Rivaye-

te göre, bir adamn yannda birinin annesi ötekinin babas olduu iki

çocuk varm. Su itidal halinden sapm ve birinin ötekine basku gele-

cei bir dereceye ulamam olabilir. Bu durumda hüküm baskn gel-

meye sapm unsura aittir. Bu unsur kadnn suyu ise hünsa hayz görür

ve kendisinden meni çkmaz. Erkein suyu üste çkmaya meyilli ise

meni çkar, hayz görmez. Yaratan ve Alim Allah münezzehtir! Bu can-

ldaki berzahlarn en gariplerinden biridir. Bu böyledir ki, ‘Allah’n her

eye guç yetiren olduu bilinsin™ ve ‘Allah’n her eyi bilgi bakmndan iha-

ta ettii’ örenilsin. Bu menzilin içerdii ilimler hakknda bu kadar açk-

lama yeterlidir. Çünkü bu menzil pek çok mesele içermektedir. Büyük

ksm, feleklerin hareket ve yönelileri,n parltlaryla yldzlarn

yönelileri ile unsurlar ile türeyenlerin bu nurlar kabulleri arasnda

meydana gelmesiyle ilgili konulardr. Bu hükümlerden ise dtaki varlk-

larn, mertebe ve hallerin yaratlmas ortaya çkar. Bu, büyük ve geni

bir ilimdir. Yükümlülük diyarnn dndaki snanmay bilmek de bu

menzille ilgilidir. lahi divan bilgisi, deimeyen ilahi zorunluluunun

bilgisi bu menzille ilgilidir. Âlemde batl ve anlamsz bir ey bulunma-

d, batl ve hakkyla onun bütünüyle hak olduunun bilgisi bu men-

zille ilgilidir. Allah teala’nn genellikle baz kimseler hakknda cezalan

ahrete ertelerken bir ksm hakknda öne aldnn bilgisi de bu menzille

ilgilidir. Bu, tehdidin uygulanmas denilen eydir ve bu bir haberdir.

Hüküm içermeyen haber, neshe konu olmaz. Bazen kar çkana yaplan

tehdidi uygulayabilir. Çünkü Allah tehdidi için belirli bir yer belirtme-

mi, dünya hakknda öyle buyurmutur: ‘Yaptklarnn bir ksmn tatsn-

lar diye...'
446 Bu, tehdidin uygulanmasnn bir ksmdr.

Tehdidin uygulanaca fikrini benimseyenler, hakldrlar, fakat Al-

lah onu diledii bir yerde uygulayacaktr. Allah teala’nn dünyada hasta-

lk veya psikolojik veya maddi bir acyla tehdidini uygulamas, kii ad-

na bir örtü ve perde haline gelir. 'Mafiret5 diye ifade edilen ey budur.

Yani ahirette bu günahtan dolay cezalandrma olmayacaknr. Mutlula-

rn hallerinin geneli böyledir. Kendilerine ate demeyecek olan mutlu-

lar, ‘o gün büyük korku üzmez'
447

. Onlar,
c

üzerlerinde korku bulunmaya

n

ve mahzun olmayacak kimselerdir.'
44’1 Bu nedenle baz insanlarn hemcins-

leri arasnda maddi belalarla karlamalar ve snanmalar büyük olmu-

tur. Örnek olarak, peygamberleri ve insanlarn arasndan adaleti tavsiye
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edenleri verebiliriz. Söz konusu belalara örnek olarak, (tebli ettikleri)

hakikatin reddedilmesi, kâfirlerden duyduklar ve kendilerini üzen söz-

leri verebiliriz. Allah bunun böyle olacan bildirmitir. Ayn ey, ma-

ruz kaldklar öldürülme ve dövülme gibi hadiseler için geçerlidir. Bü-

tün bunlar, tehdidin gerçekletirilmesi ve beeriliin ve doann gerek-

tirdii harekederden kaynaklanr. Bunlar, onlarn içinde bulunduu

mertebeye layk olmayan, fakat beerilie yaraan eylerdir. Allah

teala’mn peygamberlerine söylemi olduu ‘Allah senin geçmi ve gelecek

günahlarm balasn diye...**
9
ayeri bu konuyla ilgilidir. Kukusuz ki Al-

lah günah olabileceini belirtmi ve onu (gerçeklemezden önce) ba-
lamtr. Buradan Allah kullarna onlar ahirette cezalandrmayacan

ve balamann dünyada ilgili olduu hususlar belirtmitir. Çünkü

dünya hayatnda aclar, psikolojik ve maddi hastalklar vardr. Bu du-

rum, onlarda tehdidini uygulamasnn ta kendisidir. Bu durumda Mu-

tezile’nin bu konu hakknda söyledii husus doru olmaktadr. Çünkü

Eari, böyle bir eyi Allah hakknda caiz görmektedir. Fakat mümkün
ve caiz olan her ey gerçeklemez. Mutezile’ye kar kant olarak getiri-

len bütün deliller güçlü deliller deildir ve onlarn çürütülmesi kolaydr.

Bu kitap, o bilginin ortaya konulaca bir yer deildir. ‘Allah doruyu

söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ DOKSAIl DOKUZUNCU
BÖLÜM

Muhammedî-Muradî Mertebede, Süryanî Makamdan
Müminlerin Azab Menzilinin Bilinmesi

Burçlör, menzillerin menzilleri

Yedi k için hazrlanmlar

Feleklerine yönelmek üzere yürüdüklerinde

Gözüne bakalarn varlklar görünür
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Hak menzillerde hükmünü yürütür

Olu devirlerde ve kürelerde gerçekleir

Yaratma menzillerin altndan zahir

Emir menzillerin üstünden akar

nsanlarn dilinde denilir ki

Kaderlerin elinin uygulad bir i

Avuç ve yüce halem çizer

Levha’ya zuhur eden srlar

Allah bizi raz olduu ilere ulatrsn, bilmelisin ki: Bu menzil,

üzerlerindeki otoritesinin büyük gücü nedeniyle ate kaynakl eytanla-

rn çekindikleri en büyük menzillerden pek çok ilmi içeren yüce bir

menzildir. Bilmelisin ki, Allah insan ruhunu yarattnda, onu kâmil,

yetikin, akll, Allah’n birliine iman eden, rabliini onaylayan birisi

olarak yaratmtr. Söz konusu olan, Allah’n insanlar üzerinde yarat-

m olduu ftrattr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Her doan ftrat

üzere doar. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi ya-

par.’ Burada genel olan zikredilmitir ki o da ebeveynin varldr. Çün-

kü çocuk bazen yetim olabilir. Böyle bir durumda çocuu terbiye eden

kimse, onun ebeveynidir. Ruh bir nicelie sahip deildir, bu nedenle

zatnn cevherinde bir art kabul etmez. Aksine ruh, tek bir cevherdir

ve bileik olmas mümkün deildir. Çünkü ruh bileik olsayd, bir par-

çasnda bir konunun bilgisi bulunur, öteki taraf ise onu bilmezdi. Böy-

le bir durumda ise insan, bildii eyin ayn anda cahili olurdu ki bu im-

kânszdr. Öyleyse ruhun cevherinde bileildik imkânszdr. Hal böyle

olunca, cismin kabul ettii ekilde, ruhun bir artma ve eksilme kabul

etmesi mümkün deildir, çünkü ruhta bileiklik yoktur. Ruh varl ge-

rei akleden olmasayd -ki ruh özü gerei akldr-, kendisinden söz al-

nrken yaratcsnn rabliini onaylamazd. Çünkü Hak, ancak hitabn

anlayacak kimseye hitap eder. te insann kendiliindeki hakikati bu-

dur.

Sonra Allah, kendisine mülk olarak yararag bedende -ki ruh onun

üzerine yerlemitir- maddi ve manevi güçler ve araçlar yaratm ve

kendisine ‘bilgilerini onlardan al ve bu güçleri öyle öyle kullan’ diye
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emredilmitir. Bu aletler ruh için mertebe mertebe yaratlmtr. Buna

göre hayal ve duyu gücünün dndaki bütün manevi güçler, kâmil ve

yetkindir. Hayal gücü ise zayf yaratlmtr. Bu iki güç, bedene tab k-

lnmtr. Beden gelitikçe, yetkinletikçe ve nicelii arttkça, duyu ve

hayal de güçlenir. Bütün güçler eyay hayalden alrlar. Hayal ise du-

yunun kendisine verdii bütün suretleri kabul edici olan heyulan güç-

tür, Bunun yan sra hayal, musavvire gücünün kendisinde ‘açt’

(meydana getirdii) suretleri de kabul edicidir. Musavvire güçleri onlar

hayaln duyu gücünden kendilerini alp tuttuu mevcut eylerden bile-

tirmitir. Suretleri kabulde heyula’ya benzeyen yegane güç, hayal gücü-

dür. Hayal güçlendiinde ise fikir gücü kendisinde tasarruf edebilecei

ve otoritesini izhar edebilecei bir yer bulmu demektir. Vehim gücü,

akl ve hafza gücü de öyledir. nsan latifesi (insann hakikati), zat ba-

kmndan, güçlerin kendisine verilerini ancak onlarn araclyla algla-

yabilir. Söz gelii bu güçler, duyu âleminde doduu gün bilinenleri

vermi olsayd, insan ruhu özü gerei alrd. Baknz! Allah teala baz

insanlar hakknda bu konudaki adeti amtr. Bunlara örnek olarak, if-

feti hakknda tanklk eden Yusufun olunun konumas, (annesi hak-

knda) tanklk eden sa’nn konumas ve kendisi adna tanklk eden

Cüreyc’in olunun konumasdr. nsan ruhunun yükümlülüünün ye-

tikinlie ertelenmesinin nedeni, (bilgileri duyular vastasyla alm ol-

mas) budur. Yetikinlik, bedendeki güçlerin Allah’n bilgisinde olgun-

luk sürecine ulatklar vakittir. Artk, insan ruhunun Rabbinin onu yü-

kümlü tuttuu hususlar incelemek ve onlar yerine getirmekten sarf-

nazar ediinin bir mazereti kalmaz. Yükümlülük, derecesi, yedi yandan

bulua erinceye kadardr. Kukusuz ki Allah bulu çann dnda da

çocuun fiilini geçerli saymtr. Birini öldürse, kendisine ksas cezas

uygulanmaz ve yetikin olana kadar hapsedilir, sonra kan sahibi kendi-

sini affetmedikçe öldürdüü kiinin karlnda ksas cezas alr. Allah

teala yükümlülük çanda yapmad bir i nedeniyle cezalandrmtr.

Bu girii yapmamzn amac, müminin azab hakknda dile getirdiimiz

hususun anlalmasna zemin hazrlamaktr. Çünkü insan daha önce de

belirttiimiz gibi mümin yaratlmtr. Bununla birlikte çocuklar, defin-

lerinde babalarnn yanlarna gömülürler ve babalan köle olduklarnda

da -hak ettikleri için deil- ‘ilhak’ yoluyla onlara katlrlar. Bu ayrmn

nedeni, babalardaki imann zuhur mertebesinin üstünlüü nedeniyle.
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teriftir. Kâfirlik arzi olduu gibi kölelik dc arzidir. Asl olan, hürriyet

ve imandr.

Bu balamda farkna varlmayan bir yönden tehdidin uygulanma-

snn bir yönü de, yükümlülüün varldr. Bu, yükümlünün nefsinde

korkunun bulunmas nedeniyle ilk azaptr. Kukusuz ki yükümlü, psi-

kolojik bir ac duymutur. Bu, yükümlü olmad bir anda kendisinden

meydana gelen fiillerin cezasdr. Bu davranlar, çocuklar arasnda ezi-

yet, knama ve haddi amak eklindedir. Çocuun yapt iyilikler ise

onun lehine yazlr. Nitekim Hz. Peygamber bir vesileyle bunu belirt-

mitir. Hacda elindeki çocuu kaldrarak: ‘Bu çocuun hacc var mdr?’

diye soran bir kadna Hz. Peygamber öyle demiti: ‘Evet onun hacc

vardr, sen de sevabn alrsn.’ Burada kast edilen, çocuk haccn yerine

getiremeyecei için, annenin yardm etme sevab alacadr. Baka bir

rivayette Hz. Peygamber’den öyle aktarlmtr: ‘Yükümlülük çandan

önce bir çock hac yapar ve ardndan ölürse, Allah bu hacc onun farz

olarak yazar. Köle de azat olmazdan önce köle iken hac yaptnda böy-

ledir.’ Bu hadis, isnad yönünden üzerinde konuulmu olsa bile, baka

sahih bir hadis kendisini güçlendirir. Sahih bir hadiste öyle denilmi-

tir: ‘Allah teala kyamet günü farzlarm eksik getirmi kulu hakknda

öyle diyecektir: Onun eksik olan farzlarn eksik olduu ölçüde nafile

ibadederinden tamamlayn.’ Böylelikle nafile ibadet, farz ibadetin yerine

konulmutur ki, ayn konudur. Çünkü yükümlü olmayann haccetmesi,

onun üzerinde farz deildir.

Hz. Peygamber kutsi bir hadiste Allah’tan öyle aktarr: ‘Kulun

baklacak ilk ameli, namazdr. Allah öyle der: ‘Baknz kulumun nama-

zna, tamamlam m, eksik mi brakmtr?’ Namaz tam ise onun le-

hinde tam olarak yazlr. Eksik ise bu kez Allah öyle der: ‘Baknz! Ku-

lumun nafile namaz var m?’ Var ise Allah öyle der: ‘Kulumun farz

ibadetini nafilesinden tamamlaynz.’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Bütün

ibadetleri böyle deerlendirilir.’ Yani zekâtta, oruçta, hacda da namazda

yaplan i yaplr. eriat bunu dikkate almasayd, böyle hüküm vermez-

di. Çocuun yetikinlik dönemine ulamazdan yükümlülük öncesinde

yapt bütün davranlar, iyilik veya kötülük olsun, eriatta geçerli say-

lr. u var ki ilahi cömertlik, bu dönemde yaplan iyiliklere karlk ken-

disini ödüllendirir ve onlar ahiret için saklarken bu dönemde yaplm
kötülük ahirete saklanmaz, sadece dünya hayatnda onu cezalandrr. Bu
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ceza, çocuun karlaaca psikolojik ve maddi aclar ve üzüntülerdir.

Bunlar vardr ve hiç kimse onlar inkâr edemez. Bunlar, çocuktan mey-

dana gelmi bir takm fiillerin ceza ve aclardr. Allah’n öretmi oldu-

u bir hikmetin gereiyle, yolumuzun ehli, bu durumu bilir. Dünyada-

ki bu cezalar, daha önce de belirttiimiz gibi, müminler hakknda gü-

nahlarn örtülmesini (kefaret) gerektiren cezalardr. Kâfirler ise (çocuk-

ken böyle günahlar iledikten sonra) bulua erip kâfir öldüklerinde,

ahiret hayatnda cezalandrlrlar. Hâlbuki onlar, tpk müminler gibi,

çocuk iken dünya hayatnda azap görmülerdi. Bu durum u ayette be-

lirtilir:
*Azaplarn kat kat artracaz

*

so Yani dünyada çektikleri azaba

vb. eylere azap kattk. Çünkü bu ayet, mertebeleri üzere -ki bu o mer-

tebelerden birisidir- azabm artmasn belirten naslardandr.

Müminlerin azabnn bir türü de, Allah teala’nn onlarn üzerlerine

kâfir ve arzu sahiplerini musallat etmesidir. Böylece dünya hayatnda

esir alnrlar, köleletirilirler, eziyet çekerler ve öldürülürler. Bütün bun-

lar, kendilerinden meydana gelmi olduu ölçüde, günahlarn, hatala-

rn örten eylerdir. Kâfirlerin müminlere böyle eyleri yapmalarnn

nedeni, onlarn mümin olmalardr. Allah teala öyle buyurur:
‘man

etiniz diye sizi ve peygamberi yurdundan çkartrlar.*51 Buradaki edat ve

ardndan geen kelime, mastar anlam bildirir. Adeta öyle der: ‘man

etmeniz nedeniyle peygamberi ve sizi sürgün ederler. Allah teala öyle

buyurmutur: ‘(Kâfirler) Onlardan iman ettikleri için intikam aldk (der-

ler).*
52 Mümin olmas nedeniyle birini kasten öldürenin ebedi (cehen-

nemde) kalmas da burayla ilgilidir.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de, snama ilmidir d, bu s-

nama sadece Allah’a aittir. Allah teala öyle buyurur:
‘

Sizi deneriz

Baka bir ayette de, ‘sizi denemek için ...*
51 buyrulur. Mümin, mümini

ancak ilahi bir emirle snayabilir. Bu durumda deneme, Allah’a ve Al-

lah’tan olur, müminlerden deil! Söz gelii, ‘onlar imtihan edin*55
ayeti

gibi. Buradq imtihan emreden Allah’tr ve kul da efendisinin emrine

balanmtr. Hükümdar bir ahsn cezalandrlmasn emreder, bu ce-

zay uygulamasn emrettii kimse de o ii üstlenir. Söz konusu kii ona

kar efkatli olsa bile, hükümdarn mertebesine uyulmas zorunludur.

Bunun nedeni hükümdarlk mertebesinin salad korkudur. Öyleyse

snamak, Allah’a ait olabilir. lahi bir emir olmakszn, bir mümini sim-

yan Allah bu davran nedeniyle cezalandrr. Bu makama özgü isim.
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el-Habir ismidir ve bu isimlerin hükümlerinin en gariplerinden birisi-

dir. Çünkü ‘haber almak’ (hubre), el-Habir’in haber verenden bilgi al-

masn anlatmak üzere zikredilmitir. Hâlbuki snanan (ve kendisinden

haber sorulandan) hakkndaki bilgi, ilahi mertebede kesinlemitir. Bu

nedenle snanan kimse Allah’a bir bilgi vermez. Bu nedenle bu ismin

bir hükmünün olmad ortaya çkar. Bu isim, haberini sorduu kimse-

de neyin gerçekleeceini bilemedii için, daha çok kula layktr. Hâl-

buki ilahi emir olmakszn kulun (bir mümini) snamas yasaklanmür.

Hak ise kulun hak ettii bir isimle isimlendirilmitir. Öyleyse bu ismin

Hakkn mertebesindeki hükmü, lehinde ve aleyhinde kant ortaya koy-

mak üzere, bu soruturmayla haberi soruturulana bilgi vermekten iba-

rettir. Bu nedenle el-Habir ismi, Ebu Hamd ve sferayinî gibi bilginle-

rin yapt ekilde el-Alim niteliine katlmamtr. Gerçek, onlarn id-

dia ettii gibi olsayd, bu durum bir eksiklik olurdu. Onlar bu yanlg-

ya düüren ise (ilgili ayette zikredilen), ‘ta ki belilim
H56 ifadesinde (habe-

rin ardndan bilginin zikredilmesidir). Hâlbuki bu, ayet zahiri üzere

alnm olsayd, onlarn aleyhine bir delil olurdu. Çünkü haber almak ve

soruturma, bilgiyi elde etmenin sebebidir, yoksa bilginin kendisi de-

ildir ve ‘haber almak’ nedeniyle Habir diye isimlendirilmitir. Bilgi

gerçekletiinde ise bu durumdayken, cl-Alim diye isimlendirilmitir.

‘Ta ki bilelim
5457

ayeti hakknda tenzih yorumunu benimseyen bn Hatib

vb. bilginler, en çok bilginin bu hale ilimesini dile getirebilirler. Bilgi-

nin ilimesi ise sonradan olan bir eydir (hadis) ve bu bilginin sonradan

olmasna yol açmaz. Bu durumda bilgi, ilimesi yenilense bile, kadimlik

özelliinde kalr. te onlarn tenzihte varabilecekleri son yorum budur.

öyle derler: ‘Bilgi gelecekte var olacak bir eye iliir de o ey o esnada

var olmu ise hiç kukusuz, bulunduu halden farkl bir ekilde bilinmi

olur. Ya da imdiki zamanda olan diye bilinen bir ey geçmite olmu

veya gelecekte olacak ise bütün bunlar bilgisizliktir, Allah ise böyle bir

halden münezzehtir. Böylece onlar, farknda olmadklar yönden, Al-

lah’n (bilgisine) zaman sokmulardr. Öncelik ve sonralk ise eya hak-

knda geçerlidir. Hâlbuki onlar, Allah’n eyay bulunduklar hal üzere

bildiini ve gördüünü ödemilerdir. Eyaya ait olan zamanlar da, Al-

lah’n bildii eyler arasndadr. (Tpk zaman gibi) Halleri ve yerleri

de, mekanda veya doal mekanlarnda (hayyiz) bulunmas gereken ey-

lerden iseler, eyaya elik eden eylerdir. Bütün bunlar, zamanda olmak-
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szn, Hak tarafndan görülür vc bu görme, öncelik, sonralk veya iki

zamann snr demek olan an ile nitelenmez. Bu nedenle, ‘Allah vard

vc O’nunla birlikte baka bir ey yoktu’ hadisinde (Allah ile birlikte)

baka bir ey zikredilmemitir. Burada (varlk anlam tayan) ‘kâne’ ke-

limesi gelmitir. ‘Kâne5
varlk bildiren bir edattr, yoksa fiil deildir.

Hz. Peygamber, ‘imdi de öyledir’ de dememitir. Çünkü an, zamann

varü hakkmdaki bir hükümdür. Onu, Bari teala’nn hüviyetinin zarf

yapm olsayd, ‘kâne’den farkl olarak, hiç kukusuz ki zaman zarf alt-

na girmi olurdu. Hâlbuki ‘kâne’, kevn mastarndan gelir. Kevn ise var-

lk demektir. Adeta öyle der: Allah mevcuttur ve varlnda O’nunla

birlikte kimse yoktur. Bu kelimeyle zamann kullanlmas, bir yanlsa-

madr. Bu nedenle Nahivcilerin ileri sürdüü gibi, ‘kâne geçmi zaman

fiili gibi harekelenir
5

denilemez. Zeccacî ona bir bölüm ayrarak, ismi

merfu, haberi mansup yapan edat diye isimlendirmi, onu geçmi, gele-

cek ve imdiki zamanda çekimleri olan bir fiil saymamtr. Bu ölçüdeki

bir yanlg -ki bu kâne, yekûnü ve se-seyekûnü eklinde zamanda çekim

almasna yol açan durumdur- nedeniyle, sahih fiile benzetilmitir. Sahih

fiil, kâme-yekûmu-seyekûmu eklindeki fiildir. Böylece dilciler, kâim ile

kâini ayn saym, onu bu yönden fiil konumuna sokmulardr.

Kâne’nin durumu belirttiimiz gibi olunca, zaman zarf kabul etmedii

yönden kâne Allah hakknda kullanlabilir. Bu durum, ‘kâne

Allahu/Allah balayan ve merhamet edendir
5458 ayetinde belirtilir. Baka

bir ayette ise
‘

kâne Allahu/Allah ükre karlk veren ve her eyi bilendir
M5y

denilir. Hâlbuki zikrettiimiz nedenle, an kelimesi Allah için kullanl-

mamtr. Çünkü an kelimesini kullanmak, zamann varl hakknda bir

hüküm, onun özel addr ve zarf demektir. Nitekim Ar üstüne istiva

etmek ve istiva kelimesi dc kullanlmtr. Hâlbuki o, mekan isminden

farkl olarak, mekann zarfl hakknda bir hüküm bildirmez. Çünkü o,

zarflndaki bir konum hakknda hükümdür. Mekanda yerleen ise

onun hakknda bir hükümdür. Böylelikle, tevile kalkacak kimse ilahi

mertebeye layk olan tevilini yapabilsin diye, istiva ve Ar kelimelerine

dönmütür ve bu zorunludur. En uygunu, söyledii sözü Allah’a bra-

karak (yorumlamadan) kabuldür. Böylecc insan, hitabnda kast ettii

eyin anlamm Allah’a brakr. ‘O’nur benzeri (ke-mislihi) bir ey yoktur'
46"

ifadesine göre de, tebihi reddetmek gerekir. Burada ke harfini ister faz-
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ladan harf, ister benzerinin var saylmas eklinde alsn durum ayndr.

Çünkü muhalin farz imkânsz deildir.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi de, özellikle Atlas feleine

özgü olan ulvi âlemin, onu imar edenlerin, tespihlerinin mahiyetinin ve

neyle ilgili olduunun bilinmesidir. Kimden alrlar, kime verirler? On-

lardan kim alr? Zati verme -ki o nedenden dolay vermektir- ve iradi

vermek -ki o da kasda vermek demektir : nedir? Ahiretin bilinmesi, ku-

lun nefsinde meydana gelecek tecellinin bilinmesi, zayfn güçlüyc etki-

si, âleme yaylm olan rabbani gaye ve arzularn yol açt durumlarn

bilinmesi bu menzille ilgilidir. Bunlar, bütün canllarn ve insanlarn id-

dia ettikleri eylerdir. Nebilerin Allah’tan istedikleri salahn bilinmesi ve

özellikle insann tasdikinin bilinmesi bu menzille ilgilidir. Tasdik kim

içindir, ne tasdik edilecektir, bununla ne amaçlanr, akln delilinin im-

kânsz sayd bir ey tasdik edilir mi, tasdikin Allah katndaki yeri nedir

ve sahibini nereye götürür? Acaba tasdikte müminler eit derecede mi-

dir, yoksa derece derece midir? Tasdik artma ve eksilme kabul eder mi?

Tasdik edilen ey hakknda bir kukunun gerçeklemesi esnasnda eksilir

mi? Herhangi bir iman meselesinde eksiklik bulunduunda, bu eksiklik

bütün imana yaylr m, yoksa bütünüyle gitmesine etki eder mi? Yoksa

sadece kukunun kendisinde gerçekletii eyle mi snrldr? lahi ceza-

landrmann süratle olmasnn nedeni nedir? Allah, benim gibi nebi ol-

mayan kimselere indirdii ekilde bu ayeti bana indirdiinde, bunu bil-

dirmitir. (Bilindii gibi) Kuran ve bütün kelamlar, okurken ve konu-

urken bütün konuanlara ve okuyuculara iner. Böyle olmasayd, onlar

okuyamaz veya konuamazlard. Burada düünen kimse için, ilahi srlar

vardr. (Bu ayet bana indirildiinde) bana öyle denildi: ‘Oku.’ Ben de

‘Ne okuyaym? 5

dedim. Bana öyle denildi: ‘te rabbin ehli zalim beldele-

ri (onlarn halkn) yakaladnda, kukusuz ki senin Rabbinin yakalamas

(cezalandrmas) pek elem vericidir, iddetlidir’*
61 ayetini oku! Ben de ez-

berimde bulunduu haliyle bu ayeti okudum. ‘Rabbinin yakalamas (ce-

zalandrmas). . .

,462 ksmna geldiimde, bana ‘seninle
5

de
5
diye emredil-

di. Ben ise ‘Kuran’da böyle deil, ayet böyle inmemitir’ dedim. Bana

öyle denildi: Sen öyle söyleme, böyle söyle! Böyle inmitir. Sen ‘senin-

le
5
de. srar edildi. Ben de 'O'nun seninle cezalandrmas ac ve iddetli-

dir
5

diye okudum. Bunun anlamn örenmek istedim. Bunun üzerine

tandm bir ahs karma konuldu. Bana iftira atmt. Bana öyle de-
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nildi: ‘Bu adam, senden dolay cezalandrlan birisidir. Yani senin sebe-

binle cezalandrlmtr.’ Ben de adam önümde uzanm iken ‘Senden

dolay cezalandrmas ac ve iddedidir’ diye okudum. Bu indirme ii

tamamlandnda, o ahs çardm ve kendisine gördüüm eyi söyle-

dim. Bunun üzerine adam, karmda piman oldu, tövbe erri ve yanm-

dan çkt. Adam hala yabanclk hali üzereydi. çinde bulunduumuz ay

tamamlanmadan, Allah o adamn bana isabet eden bir tala cann al-

d. Kendisini öldüren insan, ne elbisesine ne atna ne malna dokun-

mamt bile. Bunun üzerine haber yayld ve i hükümdara kadar gitti.

Hükümdarn nezdinde adamn ölümüne benim sebep olduum ayias

çkt, fakat hükümdar buna kulak asmad. Aradan üç sene geçtikten

sonra, katil çka geldi ve hükümdarn huzurunda adam öldürdüünü

itiraf etti. Hükümdar katile öldürme sebebini sorunca, adam öyle dedi.

‘Bir nedeni yok. Bana kar bir suç da ilemedi. Fakat yanndan geçer-

ken onun kendinden geçmi bir halde yattn gördüm. O esnada ken-

disini öldürmek istei uyand bende. Büyük bir taa davrandm, onu

kaptm ve bana vurdum, hareketsiz kald. Ne maln ne bir eyini al-

mak istedim. Bunun karlnda hükümdar kendisini ölümle cezalan-

drd ve bana da haberini gönderdi. (Ayetlerin indirilmesi anlamnda)

tenezzüllerin en gariplerinden birisi, böyle ilavelerdir. Böylelikle arif, bu

indirmenin nereden gerçekletiini, adn ve Hakkn kelamnn kar-

sndaki yerini bilir. Çünkü Allah’tan aktarlan nebevi-kutsi hadisler Al-

lah’n kelam olsalar bile, Allah kelam diye isimlendirilmezler.

Bu menzil, yaratmann balangcnn bilinmesini, yeniden yarat-

mann nasl olacann bilgisini de içerir. Çünkü keif ehli yeniden yara-

tl hakknda görü ayrlna dümülerdir. Ibn Kasi, bu konuda ken-

disine özgü bir görü ileri sürmü, bakalar ise aralarnda görü ayrlk-

lar bulunmakla birlikte baka görüler ileri sürmülerdir. Nitekim teo-

rik aklclar da kendi aralarnda bu konuda görü ayrlna dümüler-

dir. Bu menzil, ilahi sevginin bilgisini, sevenler arasndaki perdelerin

bilgisini, bakalarndan gerçekletiinde cezalandrlmalarna yol açacak

hususlarn bilgisini içerir. Nitekim bir msrada öyle denilir:

Sevgili bir günah getirse

Onun sevimlilii bin mazeret getirir



Yirminci Sifir 333

Ar’n bilgisi, saylar, nitelikleri, kendisine izafe edilmi iradenin

ilmi, onun ariflerin halindeki etkilerinin bilinmesi de bu menzille ilgili-

dir. Acaba bunlar celal niteliklerinden midir, yoksa cemal niteliklerin-

den midir? Bu menzil, itibar bilgisini, tehdidin hangi isimden kaynak-

landnn bilgisini, tümel nefsin ve niçin bakalamaya konu olmad-
nn bilgisini içerir. Kur'an- Kerîm’in baka kitaplar, sayfalar ve Al-

lah’tan aktarlan (kutsi) rivayetlerden üstünlüünün nedeni de bu men-

zilden örenilir. Hâlbuki bunlarn hepsi Allah kelamdr. Bu bilgiyle

birlikte, Kran’n içinde de Ayete’l-kiirsi’nin dier ayetlerden üstünlü-

ünün nedeni de buradan örenilir. Ayete’l-kürsi ayeder arasnda efen-

di, Yasin ise kalp gibidir. Zilzal suresi ise Kuran’n yars gibidir.

Kafinin suresi, Kuran’n çeyrei, Nasr suresi ve ihlas suresi ise Kuran’m

üçte biri gibidir. Yasin ise on kez kuran gibidir. Niçin böyle tekrarlan-

maktadr? Acaba böyle nitelenmi olan, delil midir, medlül müdür,

yoksa delili inceleyen midir? Bu menzil hakknda bu kadar açklama ye-

terlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Ulvi Âlemin Bölünmesi

Menzilinin Bilinmesi

Muhakkik yaratcsnn aktardn yüklendi

Cayhteki haber zuhur etsin diye

Kalbime gaybten balar uzanr

Güne nlarnn göze ulamas gibi

Birleme, örtünme ve azatlk bizi birletirir

Gelinler gibi, erkek karsnda kadn gibi

Daimidir, bizi ayracak bir sabah yok

Gece ve gündüzden uzaz
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Nimet perdeleri içinde aramazda srlar zuhur eder

Bakalk olmakszn sanki güneten domuturlar

Ne dou (doma) onu izhar eder ne bat (batma) gizler

nsanlarn gözlerinden biri onu gören yoktur

Zaman ne geçmi ne gelecek, imdidir

Geçmi om kaybetmez gelecek getirmez

nançszlar ve aklllar! Kesindir

armayn, ömrün neticesidir o

Ben Hay için ve Hay olanlaym

ekiller aleminde hayatmz yok bizim

Sonsuza akan hayat

Suretler âlemindeki hayattr

Bilmelisin ki, bu menzil, donuklarn insandan üstünlüünü ve cin-

lerin arasndan müminlerin Kur'an- Kerîm’i mümin insanlardan daha

üstün dinlemelerini içerir. Bunun nedeni, Allah’n cinleri üzerinde ya-

ratt ve kendilerine yerletirdii bir özelliktir. Allah teala öyle buyu-

rur: ‘Göklerin ve yerin yaratl insann yaratlndan daha büyüktür. Fa-

kat insanlarn çou bunu bilmez ™3 Bu büyüklük, cisimde ve nicelikte mi-

dir, zannedersin? Hayr, kesinlikle hayr! Çünkü nicelikteki büyüklük,

duyuyla bilinir. Bu üstünlük, Allah’n kendilerinde yaratt ve insanda

bulunmayan bir nedenden ve özellikten kaynaklanr. Söz konusu özel-

lik, mertebelerin bilgisini ve eyann Allah katndaki deerlerini öretir.

Bu bilgiyi örenen kimse ise, yaratlm olsun veya ilahi isim olsun, her

eyi yerli yerine yerletirir.
‘Kukusuz ki biz emaneti göklere, yere, dalara

sunduk, onlar kabul etmekten çekindi, insan ise onu yüklendi, insan cahil ve

zalimdir ayeti de bununla ilgilidir. Onlarn kabul etmeyileri cahillik-

lerinden mi kaynaklanmtr, zannedersin? Hayr, kesinlikle hayr!

Emaneti yüklenmek, tayann bilgisizliinden kaynaklanmtr. Allah

teala mübalaa kalbyla bilgisiz ve kendisine kar zalim olmakla onu

tayan insandan bakasn nitelemi midir? Öyleyse yeryüzü ve ayette

zikredilen dier unsurlar, emanetin deerini ve onu tayan kimsenin

büyük bir tehlikede olduunu anlamtr. Çünkü emaneti tayan kimse,
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Allah’n kendisine emaneti sahiplerine ulatraca hakknda bir kesinli-

e sahip deildir. Burada Allah’n emaneti teklif etmesiyle kastnn akl

terazisi olduunu anladk. Öyleyse Allah’n zorunlu yapmad bir yü-

kün altna kendilerini sokmadklar için, yeryüzünün, göklerin akl insan

aklndan daha çoktur. Çünkü emaneti yüklenmek, bir emir deil, teklif-

ti. Bu nedenle onlarn yapmas gereken ise, gönüllü veya isteksizce, yani

AJlah’n yükledii görevin arln bilmenin zorluuyla karlk ver-

mekti. Yeryüzü ve gök, ‘isteyerek veya istemeyerek gelin’
465 denildiinde,

gönüllü olarak gelmilerdir. Baka bir ifadeyle, ‘size aktarlacak eyleri

kabul için hazrlann!’ Yer ve gök gönüllü gelmi, Allah’n kendilerine

yerletirmek istedii eyleri kabul etmek üzere teslim olarak ve korkarak

hazrlanmlardr. Bunun üzerine Allah, yeryüzünde besinleri yaratm,

onlar kendisindeki bir emanet yapmtu. Yeryüzü besinleri artk ihtiya-

r olarak deil zorla yüklenmitir. ‘Her göe emrini vahyetmitir. ’466 Böy-

lece besinleri Allah, sahibine ulatrsn diye, yeryüzünün tasarrufundaki

bir emanet yapm, yeryüzü de -kendi iradesiyle deil- zorla onu üst-

lenmitir.

Yer ve göün bilgilerinin bir göstergesi de, emaneti teklif ve seçim-

le tamann kendisini tayan kimsenin nefsine kar zalim olacam

bilmeleridir. Çünkü emaneti tayan kimse, kendisini büyük bir iin al-

tna sokmutur. Yerine getiremediinde, hem bakasna hem kendisine

kar zalimlik yapm olur. nsan bunu kendinden ve kadrinden bilmez.

Emanetin deerini bilmi olsa bile, Allah’n bilgisinde emaneti sahiple-

rine ulatrmakla ilgili neyin bulunduunu bilmez. Aksine insan, Allah

teala’nn kendisi hakknda tanklk yapt üzere, bilgisizdir. Böylelikle

insann emaneti kabul etmesi, bir zorlamayla deil, iradeyle gerçekle-

mi, kendisiyle yükümlü olduu için de emanete ihanet etmitir. Yer ve

göün emaneti yüklenmesi ise, iradi deil zorlamayla gerçeklemi, bu

nedenle Allah o ikisini emaneti sahiplerine ulatrma imkân salam,
emanete hainlik etmekten korunmular, insan ise baarszla uram-
tr. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Kim yönetici olmay talep

ederse, yalnz bana braklr. Kime talebi olmadan yöneticilik verilirse,

kendisine yardm edecek bir melek onunla görevlendirilir.’ te yeryüzü,

gök ve dalarn insandan üstünlüü nedeniyle Allah teala onlarn hak-

knda öyle demitir: ‘Bu Kur'an' bir daa indirseydik, onun Allah korku-

suyla korkarak parçalandn görürdün™7 Bu durumun dan kendisine
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indirilen eyi bilmeyiinden mi kaynaklandn düünüyorsun? Hayr,

kesinlikle hayr! Aksine onu ve deerini bilmesinin gücünden kaynakla-

nr. Baknz! Allah teala bu ayette bize öyle buyurur:
‘te Allah örnek-

leri böyle verir.’
4*8 Örnekler insanlara verilmitir ki, belki düünürler.

Çünkü insanlar bu konuda düündüklerinde, bakalarnn kendilerinden

üstünlüünü anlarlar. Çünkü Allah teala’nn gördüü eyin büyüklüü

hakkndaki tankl, gerçeklemi demektir, çünkü O’nun sözü, haktr.

nsanlar düündüklerinde, Kuran’n deerini bilmediklerini de anlarlar,

çünkü Allah’n da adna tanklkta bulunduu bu nitelik onlarda ger-

çeklememitir,

Hafz Ebu Nuaym Delailü’n-Nübüvvet adl eserinde aktarmtr: ‘Al-

lah teala üzerinde uçan bir kilim bulunan bir aaçla birlikte Cebrail’i

peygambere göndermi. Cebrail birinin üzerine oturmu, Hz. Peygam-

ber dierinin üzerine oturmutur. Aaç onlar yukar çkarmaya bala-

m. Göe yaklatklarnda, Refrefe benzeyen inci ve yakuttan bir otu-

rak kendilerine sarkm. Cebrail kendisini gördüünde baylm dü-

mü. Hz. Peygamber ise baylmam. Sonra öyle demi: ‘Buradan

Cebrail’in benden daha üstün olduunu anladm. Çünkü o orada neyin

bulunduunu bilmi ve bu nedenle baylm, ben ise bilememitim.’

Böylelikle , Hz. Peygamber bu durumu itiraf etmitir. nsan Kur'an-

Kerîm’i deerini ve tad eyleri bilseydi, onun durumu böyle ol-

mazd. Deerini bilen Hz. Peygamber’in Kuran (vahyini) alrken deru-

nunda göüs gerdii skntlara bakanz! Allah teala bedenini ve d
ksmn, üzerine Kur'an- Kerîm inen da gibi parçalanmaktan koru-

mutur. Bunun yegane nedeni, Hz. Peygamberim vahyi diliyle bize

ulatrmasn takdir etmi olmasdr. Dolaysyla kendisinden vahiy ala-

bilelim diye, onun d suretinin korunmas zorunludur. Vahyi getiren

Cebrail’in suretinin dnmu da böyledir. Biz kendimizden söz etmekte-

yiz.

Zikrettiklerimizin insandan üstünlüünün bir yönü de udur: n-

san ölüp bir toprak gibi donuklatnda, hayattaki hali üzere olurdu.

Allah teala öyle buyurmutur; ‘Bu Kuran ile dalar yürütülseydi veya yer

kendisiyle kat edilseydi veya ölüler konusayd...
,469 Yani bu Kuran olurdu.

Cevap, söz kendisini gösterdii için, hazf edilmitir. Anlam udur:

Kur'an- Kerîm’i zikrettiklerimizin üzerine indirmi olsaydk, dalar yü-
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rür, toprak/yeryüzü parçalanr ve ölüler cevap verirdi. Biz kendisiyle

konutuumuz halde bunlardan hiçbirisi bizde gerçeklemez.

Cinlerin bizden üstünlüünün bir yönü de, Hz. Peygamberim sa-

habesine Rahman suresini okuduu bir hadisede geçer. Onlar kendisini

dinlerken Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ben bu sureyi cinlerden olan

kardelerinize de okumutum. Onlar bu sureyi sizden daha güzel din-

lemilerdi.’ Hadisin devamnda öyle denilir: ‘Ben onlara ‘Rabbinizin

nimetinden hangisini yalanlarsnz* 70 dediimde, ‘Rabbimizin nimetlcrin-

de iç birini yalanlamayz’ demilerdi.’ Kendilerine söylenen sözlerin

hakikaderini ne kadar iyi bildiklerine baknz! Kendilerine söylenen sö-

zü kullanarak nasl da cevap vermilerdir? Hatta Rab ismini kullanm-

lar ‘lahmz’ veya baka bir ismi kullanmamlardr. ‘Onlardan herhangi

birini’ dememiler, kendilerine söylendii gibi ‘senin nimederinden’

demilerdi. Bunun amac, bu ayette zamirin belirli bir nimete dönme

ihtimalinden endie etmeleridir. Onlar ise, tasdik genel olsun diye, bü-

tün nimederi söylemek istemilerdir.

nsan, bu bedeni yönetmesi ve ondan domas yönüyle -ki bu ne-

denle yapsndan kendisine bozulma meydana gelir- ladfesi ve hakikati

itibaryla deil, doas yönünden bütün bu saylanlara katlr. Öyleyse

insann bedeni bütünüyle (bütün parçalaryla) Allah’a itaatkârdr, kor-

kar. Her bir organm insan zorla ilahi enire aykr bir ie yönlendirdi-

inde, organ kendisine öyle der: ‘Yapma, beni sana yasaklanm bir ie

gönderme. Ben senin ahidinim, arzuna uyma ve böyle bir davran

yapmaktan Allah’a sn!’ nsan bedenindeki her bir güç ve organ bu

konumdadr. Onlar, yönetici nefsin basks ve zorlamas altndadrlar ve

ona boyun eerler. Allah teala ise, yönetici nefsi deil, onlar ac bir

günün azabndan kurtarr. O gün Allah yönetici nefsi ise hesaba çeker

ve atee atar. Azab çektikten sonra Allah’n cennete sokaca müminle-

re gelirsek, Allah organlarna bir ikram olarak onlar orada öldürür.

Çünkü onlar, sürüklendikleri ileri yapmada mecbur idiler. Böylelikle

organlar, acy hissetmezler ve tek bana yönetici nefs, bu ölümde ac

çeker. Bu durum, bedeni döeinde ve yatanda en güzel bir halde

iken, rüya görenin gördüü rüya nedeniyle ac duymasna benzer. Hak-

larnda ‘Orada ne ölürler ne sa kalrlar
5

denilen cehennemliklere gelir-

sek, onlarn organlar da böyledir. Balanz! O organlar kyamet günü

onlarn aleyhine ahitlik edecektir. Dolaysyla nefisleri de azab tatma-
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lar için cehennem ateinde ölmeyecektir. Cisimleri ise, azab tatmasn-

lar diye, cehennemde canlanmayacaktr. Öyleyse onlarn azaplar, deri-

lerinin yenilenmesi ve Allah'n onlarn azab hakkndaki nitelemelerine

göre, duyusal suret içinde nefsin hissedecei bir azapnr. Rütiin bunlara

onlarm nefisleri göüs gerecektir, çünkü organlarndan hayat gitmitir

artk! Onlar, et kazanda pitii gibi, atete pieceklerdir. Baknz! Pien

et ac duyar m? Aksine bundan nimetlenir ve Allah orada bir hayat ol-

sayd kendileri için nimet yaratrd. Aksi halde nefislerin tad vardr.

Bu durum, malnn telef olmasn, mülkünün yklmasn ve harap ol-

masn gören bir insann durumuna benzer. Hâlbuki mülk, eline geçtii

kimsede rahattr. Hükümdar ise, mülkünün yklmasyla ac çeker. Be-

deni maddi hastalklardan ve aclardan uzak olsa bile, böyle bir hüküm-

dar, en çok ac çeken insandr ve ölüp de gördüklerini görmemeyi arzu-

lar. Bütün bu zikrettiklerimizi bize Allah bildirmitir ki, düünelim,

öüt alalm, Allah’a dönerek böyle yaptklarndan bizi klmasn dileye-

lim, biz de onlara katlalm. Bu durum, zorlanan kimseye olumlu kar-

lk vermeyi içerir ve böylelikle o kii kurtulanlardan olur. Allah'n bir

niteliinin bulunduu ahstan daha mudusu olabilir mi? Allah bu nite-

likle onu mudu eder ve yaratklarndan bir ksmm kendi suretine göre

yaratr. Onlar, Allah’tan bu nitelie kendilerini katmasn isterler. Onun
yaratklardan büyüklüünün deerini örenmi oldun.

c

Fakat insanlarn

çou bilmez.’*71 Kardeim! Sana örettiklerim ve dikkatini çektiim hu-

suslarla bu durumu bilen aznlktan ol! Allah bizi onlardan etsin. Âmin!

Bu menzilin içerdii hususlardan birisi de, ilah sema’dr. Bu sema,

olu mertebelerinin ilkidir ve biti de onunla gerçekleir. Oluun varl
önce sema, yani duyma ile gerçeklemi iken sona ermesi de yine hak-

tan duymasyla gerçekleir. Artk nimet sahiplerinde nimet, azap çeken-

lerde ise azap devam eder. Bu balamda var olan her ey, ‘ol’ sözünü

(duymakla) meydana gelmitir. Allah bu sözü ona duyurmu ve o da

emre balanm, daha önce yok iken d varl ortaya çkmtr. Kendi-

sine ‘ol’ demesiyle olan eyin (yokluktaki) halini bilen Allah münezzeh-

tir! Öyleyse mümkünün kendisine ulat ilk ey, Hakkn sözünü

duyma mertebesidir. Çünkü ‘ol’,
c
bizim irade ettiimiz bir eye sözü-

müz5472 diyenin niteliidir. Öyleyse duyma sözle ilgilidir. in sonu kâfir-

ler hakknda, ‘oraya girin ve konumaynH73 eklindedir. Böylccc Allah,

kendilerine hitap etmi onlar da duymutur. Cennetlikler hakknda iin
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sonuna gelirsek, (Hakk) görmenin ve tecellinin ardndan -ki bu onlar

için cennet nimederinin en büyüüdür- Hak onlara öyle der: Sizin için

geride bir ey kalm mdr?’ onlar da cevap verir: ‘Rabbimiz! Artk bi-

zim için geride ne kalabilir ki? Bizi cehennem ateinden kurtardn, cen-

nete soktun, bizi bu mülkün sahibi yaptn, aramzdaki perdeler kalkt

da seni gördük. Artk ulatmzdan daha büyük hangi nimet olabilir

ki? Hak öyle der: ‘Sizden raz olmam ve bir daha size kzmamam!’

Böylelikle Hak, kendileri duyarken, rzasn ve onun sürekliliini kendi-

lerine bildirir. Ru, onlarn bulduklar en büyük nimettir. Böylelikle i

balad gibi yine sözle bitmitir.

Sonra, balangçlar üe bitileri arasndaki nimet mertebelerinde

duyma sürekli onlara elik eder. Haktan kendisine gelen sözleri anlaya-

büecek bir kula olan kimseye nc mudu! Binaenaleyh muhakkik ârif,

sürekli bir duyu halindedir, çünkü onun için her yönden Allah’tan ba-

ka konuan yoktur. Yaratklardan birisi kendisine hitap etse, ârifo hita-

b Allah’tan aktaran bir elçi gibi kabul eder, o ahsn kendisine söyledii

eyi anlamak üzere hazrlanr. O sözün Allah katndaki -ki kendisini

meru olarak onaylam olan- hükmünün mahiyetine bakar ve o ölçüye

göre kendisini kabul eder. Allah, ‘Allah’n kelamn iitip dinleyinceye ka-

dar onu komu edin (ona süre ver)'*
7* buyurur. Kendisiyle konuulan ise

peygamberdir. Öyleyse kimsenin kendisinden veya bakasndan bir söz

bildirmesi mümkün deildir. Bütün sözler, Allah’tandr. Çünkü bildir-

dikleri bütün sözleri kendilerinde yaratan Allah’tr. Öyleyse hepsi,

O’nun kelimeleridir. Gerçekte kula düen sadece duymaktr ve yaratl-

mn konumas ‘duymadr.’ Bu nedenle ârif, herhangi bir aratlmm

sözünü ihmal etmez ve bir yana atmaz kendi konumuna yerletirir. Bu

söz, eriatn hükmüne göre, naho, günah çirkin olabilecei gibi iyi,

ho ve gerçek de olabilir. Öyleyse ârif, o sözü kabul eder ve Allah’n e-

riatn diliyle belirlemi olduu ve o söze air hikmete göre kendi menzi-

line indirir.

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi dc, kendisinde kahr ve rah-

met tecellisinde gelen bulutun bilinmesidir. Bu tecelli, bulutlarla, yani

bulutlar sebebiyle veya bulutlar ortaya çksn diye göün parçalanmas

esnasmda gerçekleir. Ardndan bütünü öbek öbek açlr ve bulut haline

gelirler. Daha önce göü melekler doldurmaktayd ve oras göktü.

imdi de, bu kez bulut iken melekler orada bulunur. Kyamet günü ise,
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takdir edilmi hair gününe bulutlarn içinde gelirler. Melekler, bulut-

lardan karanlklar içindedirler. Karanlklar (veya gölgeler), onlarn kap-

lardr. Allah bu konuda öyle der: ‘Gök açlr ve kap kap olur.
H7S Baka

bir ayette ise ‘Gök bulutlarla parçalanr ve melekler iner.
H76 Bu ini, Allah

teala’nn kyamet günü kullar arasnda hüküm vermek ve (haklar)

ayrmak üzere gelmesi için, meleklerin bulut içindeki gelileridir. Bu

balamda arifin ‘göü5

bulutla parçalandnda, (melekler konumunda-

ki) güçleri o bulutun içine indiinde, Allah dünyadaki varl hakknda

hüküm vermek üzere geldiinde, kyameti kopmu, hesab öne alnm
demektir. Böylelikle kyamet günü üzerinde herhangi bir korku yokken

güvenli bir halde gelir. Ne imdiki annda ne de gelecek hakknda

üzülmez. Bu nedenle Allah teala imdiki zaman fiili kullanarak, ‘Onlar

mahzun olmazlar*77 buyurmutur. Çünkü bu fiil, hem imdiki zamanda

hem de gelecek zamanda üzüntüyü ortadan kaldrr. Geçmi zaman fiili

veya gelecek zaman ekiyle bütünüyle gelecek zamana tahsis edilmi fiil

ise böyle deildir.

Bilmelisin ki, bütün nefislerde ‘yer’in üç hali vardr: Kyamet kop-

madkça, çocuk sahibi olabilmek, hayz ve doum. nsan doas yö-

nünden yeryüzü gibidir. Bu nedenle her nefeste insan, Rabbinin kendi-

sine aktard, kendisinden rabbine çkan ve kendi içinde bu aktarma

dair içinde bulunan ve çkmak için hazrlanm olsa bile henüz çkma-

m eyleri bilmesi gerekir. Çünkü insan, bu üç mertebe ve halde Allah

karsnda hallerini gözetmekle yükümlüdür. Allah bazen kendisine va-

stalarla aktarrken bazen vastalar olmakszn aktarr. Bazen vasta

övülmütür, bazen ise knanm, bazen ise -içinde bulunulan hal pi-

manlk ve aldanmaya yol açsa bile- ne knanm ne övülmütür. Öyleyse

muhakkik, duyar, alr ve kimden duyduunu ve kimden aldn bilir.

Bunun yan sra neyin doduunu, doduunda çocuunu kimin kabul

ettiini, onu kimin terbiye edeceini, Rabbinin mi yoksa bakasnn m
terbiye ettiini bilir. Nitekim sahih bir rivayette öyle denilmitir:

‘Kukusuz ki sadaka’ -ki sadaka kulun dourduu/meydana getirdii

amellerdendir- ‘Rahman’n eline düer. Rahman onu alr ve herhangi

birinizin devesini ve ürününü yetitirmesi gibi onu yetitirir.’ Burada

Hz. Peygamber ‘herhangi birinizin çocuunu terbiye etmesi gibi’ de-

memitir. Çünkü çocuk bazen yarar salarken kötü bir çocuk yarar sa-

lamaz. Aksine insan, ‘keke Allah onu yaratmam olsayd’ diye temenni
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ederek çocuk nedeniyle zarar bile görebilir. Deve ve ürün ise, öyle de-

ildir. Çünkü ya binerek veya yük tatarak veya ürününden veya gerek

duyduunda etinden yiyerek, onlardan yararlanma kesin ve kaçnlmaz-

dr. Böylelikle Allah, kendisinden ortaya çkan menfaat nedeniyle (sa-

dakaya) benzetmitir ki, sadaka veren insan, verdii sadakasndan mut-

laka yararlanacan bilsin! Sadakann ilk yarar, kyamet günü insanlar

arasnda hüküm verilirken kendisini günein scaklndan korumasdr.

Bu balamda insann ‘dourduu5

ürünlerden birisi de, güzel sözdür.

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Güzel kelime sadakadr.’ Bu söz

de berekedenir ve terbiye edilir. Hak, kulun ‘nikahl
5

olarak -yoksa ni-

kahsz olanlar deil- ‘dourduu’ her eyin terbiyesini bizzat üsdenir.

‘Sahip
5
kölesinin ‘çocuu’nun terbiyesini üsdenirse, çocuk yönünden

kendisine ulaacak olan iyiliklerin deeri takdir edilebilir mi? Bunlarn

ilki, çocuun babasnn Allah katndaki deerini örenmesidir. Çocuk

(ürün) bilir ki, Rabbi onu ancak babasnn O’nun katndaki üstün ko-

numu ve mertebesi nedeniyle terbiye etmi ve kendisine ihsanda bu-

lunmutur. Bu nedenle ise, babasna minnet duyar. Bu durumda çocuk,

Rabbinin mertebesini yücelterek ve babasna olan inayetinin gereiyle,

babasndan dolay iyi olmu ve iyilik görmütür. Allah'n arif kullarnn

ileri böyle gerçekleir. Bu menzilde hakknda konutuumuz her mese-

le, kendi bölümünün dndadr. Vakit darl ve özetiemek istediimiz

için onlara deinemedik. Çünkü ben menzilin kapsnda zikrettiim

eylerin bilgisinin surederini buldum ve bütün gördüklerim o kapya

smazd. Bu menzildeki bu kadar açklama, hükümdarn kapsnda bu-

lunan terifatç, köleler ve demirciler gibidir.

Bu menzilin içerdii bölümlerin fihristi ise öyledir: Ik diyar ara-

snda ulvi ve süfli âlemin bilinmesi, perdeler ardndan gayblerin izhar

edilmesinin bilinmesi, niçin perdelenmi olduklarnn bilinmesi, niçin

çkartldklarnn bilinmesi, onlardan çkan ve kalan eylerin bilinmesi,

çkmay bekleyenlerin bilinmesi, çkmas mümkün iken bir engel nede-

niyle çkmas mümkün olmayan eylerin bilinmesi, onlarn çkmasn
engelleyen eyin bilinmesi; duymakla veya duymadan çkmak mümkün
müdür? Duymak nedeniyle çkldnda, çkma zorla m yoksa severek

ve isteyerek mi gerçekleir? Yoksa vakitlerin gerei olan hallere göre,

(bazen) bu ksma (bazen) ötekine mi ayrlr?
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Bu menzilin ilimlerinden birisi de, bir eyde ve bakasmda artn
bilinmesidir. Buna örnek olarak düriiimüün yaylmas veya çekilmi

olann açlmasn verebiliriz. Duyulur hâzinelerin isimlerle ve isimlerin

verileriyle ortaya çkartlmasnn bilgisi de bu menzille ilgilidir. simle-

rin verileri sayesinde arif, hâzinenin yerini örenir. Böylelikle isim ile

konuur, tpk çanak ksmnn çiçekten ortaya çkmas gibi toprak yarlr

ve içinde saklanm mal (ortaya çkar). Onu gördüünde, baka bir

isimle konuur. Böylelikle mal bu (ismin) özelliiyle ortaya çkar. Bu

durum demirin mknatsa çekilmesine benzer. O yerde saklanm mal-

dan bir ey kalmayncaya kadar böyle sürer. Bu menzil, meru amellerin

bilgisini de içerir. Onlar neye varacaktr? Onlardan alnacak olan nedir?

Bu menzil alametlerle mutluluk ve bedbahtlk ilmini içerir. Yönler ve

neye döndükleri; Hakkn üstte olmayla nitelenmesi bir mertebe mi,

yoksa yön üsdüü müdür? nsanlarn ahirette yerleecekleri menziller-

deki hallerinin bilinmesi; bu menzillerde kendisinde halden hale girdik-

leri bu hallerin nedeni nedir? çinde bulunduklar zamanlarda bu haller

yenilenir mi, yoksa yenilenmez mi? Allah’n kendisine dönen bir ayet ile

kullarna görülmesi de bu menzille ilgilidir. Arada bir mukayese olma-

dan, zamann ve yldzlarn deeri de bu menzille ilgilidir. Bilginin var-

lyla birlikte imann olumsuzlanmasun bilinmesi de bu menzille ilgi-

lidir. Bu husus, muhakkike göre en skc ilerden biridir. Müjde ilmi

bu konuyla ilgilidir. Müjde iyilikle ilgili olsa bile mutlulua özgü deil-

dir. Allah teala, ‘onlar ac bir azap ile müjdele*7* buyurur. Bu müjde

hakknda dil ve terim anlamyla konumak bu menzille ilgilidir. Bu ba-

lamda terimsel anlamyla müjdeye gelirsek, ondan anlalan ey, özel

olarak iyiliktir. Bedbaht insan da, hakikat üzere olduunu zannederek,

iddiasna göre bir müjde bekler. Bu nedenle ‘onu müjdele’ diye emre-

dilmitir. Çünkü bedbaht, müjde beklemektedir. Fakat onun adna

müjde, ac bir azapla olacaktr. Dil bakmndan müjdeye gelirsek, bu

anlamyla müjde, insana derisinde (beer ve bearet ilikisi) etki edecek

bir haberin bildirilmesidir. Çünkü insana bir iyilik söylendiinde, bu

söz onun derisinde açlma, gülümseme, tebessüm, sevinme, neelenme,

heyecanlanma eklinde bir etki yapar. Kötü bir ey kendisine söylendi-

inde ise, derisinde daralma, alama, üzülme, sklma, somurtma, yü-

zün aslmas gibi bir etki yapar. Bu nedenle Allah teala öyle buyurmu-

tur: ‘Yüzler vardr o gün aydnlktr, gülerler ve sevinirler. Yüzler vardr, o
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gün üzerlerinde toz vardr.*
79 Burada onlarda meydana getirdii etkiyi

zikretmitir. Bu nedenle müjde, dil anlamyla, hem iyilie hem de kötü-

lüe kar söylenmitir. Terimsel anlamyla ise söylenmez. Bu nedenle

Allah teala (dildeki kullanmna göre) kelimeyi serbest kullanm ve s-

nrlamamnr. Bu balamda müminler için öyle demitir: ‘Onlar için

dünya hayatnda ve ahirette müjde vardr*80 Hâlbuki müjdenin ne oldu-

unu belirtmemitir. Çünkü örf ve hal karinesi, müjdenin iyilikle olaca-

n belirtir.

Ebediyetin bilgisi ve neye döndüü de bu menzille ilgilidir. Ebed

zamansal mdr, yoksa zamann kendisi midir? Zaman neyle baki kalr?

Kendi bana m, yoksa bakasyla m? Bu baka ise onun için adeta bir

zarf gibi olur. Yoksa zaman dta gerçek varl olmayan mevhum bir

ey midir? ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ BRjSÎC BÖLÜM
Nimet Ehliyle Azap Ehli Arasmda Taksim Edilmi Ki-

tabn Menzilinin Bilinmesi

Yakn kimsenin ahlak

El-Birr’in ahlakdr, bilmez onu ebrâr

Yaknlk ‘kimsenin benzemedii kimsenin’ menzili

Onu kendi konumuna yerletirdi

Özeti kutsiyet ve mertebe olarak yükselmi

Hiçbir yaratkta onu açklayacak dil yok

Mizan ile âlemleri idrak edersin

Ne ihmal et ne ar git, onu ihmal edersin

Yaknlk izafi bir ey, eziyet yaknl

Kendisinden istediin için bir besin olur
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Kerem sahibi ise istei ona verir

Hrstan sakn, hrs yaknln katili

Sana kesbten gelecek azap

Kendi dininde bakasyla onu öldürür

Onu yapp da getiren kimse

Onu nasl inkâr eder veya tanmaz

Allah teala öyle buyurur ‘Rahman, Kuran’ öretti ** 1 Yani hangi

kalbe inmise, ‘insan yaratt.’4* 1 Yani onun için üzerine yerletii bir s-

nf yaratt.
‘Ona beyan öretti

**3 Yani Kuran’ ona indirdi ve gaybte bu-

lunan maksadn açklad. ‘Güne ve ay bir hesaba bal .’4*4 Kast edilen, fe-

leklerin hareket ölçüleridir.
‘Yldz (veya otlar) aaçlar secde eder

’4* 4 Bu-

nun nedeni bu ölçü ve mizandr. Burada kast edilen köklü bitkiler ile -

ki aaçlar- köksüz bitkilerdir -odar (necm). Bu nedenle iki secde birbi-

rinden ayrmtr. ‘Göü yükseltti
*86 Gök mizann kubbesidir.

‘Mizam

koydu.*87 nsan ve cinler onunla tartsn diye.
‘

Mizanda taknlk yapma-

snlar .’
488 Aldatmak amacyla ar gitme veya ihmal etme yoluyla. Baka

bir ifadeyle, üstünlük olmakszn, terazinin kelelerinden birini tercih

etmeyin. Allah teala öyle buyurmutur: ‘O gün adalet terazilerini koya-

rz

Bilmelisin ki, her bir sanat, mertebe, hal veya makama bir mizan ve

terazi bilgi ve amel yönüyle hakimdir. Buna göre anlamlarn akln ege-

menlii altnda olan bir terazileri vardr ki bu terazi mantk diye isim-

lendirilir. Mantk terazisi, iki öncül diye isimlendirilen iki kefeye sahip-

tir. Sözün nahiv diye isimlendirilen bir terazisi vardr. Bu terazi ile bir

dilin lafzlarnn gösterdii anlamlar tespit edilebilsin diye, lafzlar tart-

lr. Her dilin bir terazisi vardr. Bu terazi, Allah’n rzklann indirilme-

sine bititirdii ‘bilinen miktardr.’ Allah teala öyle buyurur:
‘Onu an-

cak belli bir miktarla indiririz
*90 Fakat o, diledii ölçüde iner. Kukusuz

ki Allah insann bedenini terazi suretinde yaratt ve onun kefelerini sa
ve solu yapt. Dilini ise, terazinin zatnn direi yapt. Bu nedenle o di-

ledii her yöne yönelir. Allah mutluluu saa, bedbahtl ise sola biti-

tirdi. Terazi ile iki kefeyle eklinde amellerin tartlmasn salad. Bu

nedenle, saysal teraziyi ile -ki
‘

bir hesaba baldr*9 ' sözünde belirtilmi-

tir- svlarn terazisini içermesi için arlk ve hafiflik ile nitelenmitir.
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Bu ise terazinin iki kefesiyle gerçekleebilir. Bu nedenle iki kefe belir-

tilmemi, onun yerine ‘Tartlar ar gelen kimse*91 denilmitir. Bu ayet

mutlularla ilgilidir. Devamnda ise ‘Tartlar hafif gelen kimse*93 denil-

mitir. Bu ise, bedbahdar hakkndadr. Kefelerin tartlmas söz konusu

olsayd öyle diyecekti: ‘yiliklerinin kefesi ar gelen kimse... ve kötü-

lüklerinin kefesi ar gelen kimse...’ Burada, tpk iki kefenin sureti gibi,

arlk terazini hafif gelenin ayns yapmtr. ki kefe olsayd, kötülükle-

rin bulunduu kefe ar bastnda, ar diye nitelenirdi. Hâlbuki Allah

onu hafiflikle nitelemidr. Buradan unu anladk: Terazi iki kefelidir.

lahi terazinin bir yönü de, ‘her eye yaratln verdi*
9*

ayetinde belirti-

lir. Hz. Peygamber ise öyle buyurdu: ‘Ben ve Ebu Bekir tartldk, ben

ar geldim. Ebu Bekir ile ümmet tartld, o ar geldi.’

Bilmelisin ki, i, bilgi ve amelle snrldr. Amel ise iki ksma ayrlr;

duyusal ve kalp amelleri. Bilgi ise iki ksmdr; aklî bilgi ve er’î bilgi.

Her ksm, veriliinde, Allah katnda belirlenmi bir teraziye dayanr.

Yükümlü kuldan istenilen ise, adaletle teraziyi kullanmas, haddi ama-

mas ve hile yapmamasdr. Allah teala öyle buyurur: ‘Dininizde haddi

amayn. 54’5 Bu ayet ‘terazide haddi amayn*96
ayetiyle ayn anlama gelir.

Allah’a kar sadece hakikati söyleyin. Bu ise ‘Ölçüyü adilce yapn*97
aye-

tinin anlamdr. Böylelikle Allah karsnda kuldan talep edilen ey, in-

sanlar arasnda ve kendilerine kar adil olmaktr. Allah kuluna adil ol-

may nasip ederse, bütün iyilikleri de kendisine vermi demektir. Söz

gelii Allah salk ve afiyeti doalarn denge haline ve itidaline (adalet)

balamtr. Doalardan birisi ötekine baskn gelmemelidir. Hastalk,

maraz ve ölümü ise, doalardan (unsurlar) bir veya bir kaçnn ötekilere

baskn gelmesine balamtr. Öyleyse itidal bekann sebebiyken sapma

(itidalin bozulmas) helak ve fenann sebebidir. Kendi yerinde terazinin

üstün gelmesi onun dogrultulmas ve ikame edilmesiyken kendi yerinde

hafif gelmesi de onun dorultulmasdr. Öyleyse bu durum, makamlara

göre deiir.

söylediimiz gibi olunca, bilmelisin ki: Muhakkik, bilgi vc amel-

le ilgili her mertebeye -tartlann arlk veya hafifliine göre- teraziyi

yerletirendir. Çünkü Hz. Peygamber borcun ödenmesini ve ürünün

alnmasn tevik etmi ve öyle demitir: ‘Onun lehine tart.’ Kendisine

fazladan verdiin hak etmedii ksm, fazladr ve teraziye girmez. Çün-

kü ilk konumunda tart tercih için deil tart için konulmutur. Teraziye
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giren her üstünlük, fazlalk babndandr. Allah ise, genel olarak kötü-

lükte bir ürün yaratmam ve öyle buyurmutur: ‘

Yaralanmalar ksas-

tr .'498 Baka bir ayette ise öyle buyurur:
‘Kötülüün cezas, kendisi gibi

bir kötülüktür .’499 Hâlbuki ondan daha üstündür dememi ve öyle bu-

yurmutur: ‘Kim size kar bir hakszlk yaparsa, size yaptnn misliyle

ona karlk verin .’
500 Halbuki ondan üstünüyle dememitir. ‘Kim balar

ve aray düzeltirse, onun ücreti ise Allah’a kalmtr .’501 Burada ise

nimetlendirmede üstünlük belirtmitir.

Allah teala kullarn iyi ve saygn ahlaka ve cömertlie tevik etmi-

tir, çünkü kendisi daha üstününe layktr. Bu da rahmetinin gazabn

geçmesinden kaynaklanr. Buna göre atee ehli, herhangi bir art ol-

makszn adaletle girecektir. Cennete ise ehli, Allah’n ihsanyla girecek.

Cennetlikler amellerinin gerektirmedii nimetleri göreceklerken cehen-

nemlikler -Allah daha sonra kendilerine dilediini yapana kadar- azap-

tan ancak amellerinin gerektirdii eyi -herhangi bir ilave ve fazlalk

olmadan- görürler. Bu nedenle onlarn azab hakknda öyle buyurmu-

tur:
‘

Rabbin dilediini yapandr .’502 Allah’n yaratklarndan hiç kimse,

kendisi bildirmedikçe, Allah’n kullar hakkndaki iradesinin hükmünü

bilemez. Baknz! Allah mutlular hakknda öyle der: ‘Kesintisiz bir ih-

san.
5

Nimetin sureti ise birdir, süre birdir. Azap hakknda ise ‘kesintisiz
5

dememitir. Fakat azap, kendileri ateten çkmadklar halde kesilebilir.

Onlarn (ayette istisna edilen) bu istisna halinde, Allah’n kendilerine

neyi yapaca bilinmez ve bu konuda herhangi bir ekilde hüküm ve-

rilmez. Bununla birlikte biz Allah’n rahmetinin gazabn geçtiini ve

Allah'n herkese yaptna göre karlk vereceini biliriz. Delil, umdu-

lar hakknda (onlarn amellerinin deil) Allah’n ihsannn hüküm sahibi

olacam ortaya koymutur. Hâlbuki ayn ey bedbahdar hakknda zik-

redilmemidr. Bu, teorik aklcnn çekimser kald veya zannna göre

hüküm verdii bir meseledir. Sadece keif sahibi bu konuda kesin hü-

küm verebilir. Çünkü o, bu konuda Allah'n verdii bilgiye göre bu

meseleyi bilir. Gerçi Ibn Kasi ki o bu konu uzmanlarndandr- öyle

der: Allah'n adaleti faziletinde ve fazileti de adaletinde hüküm sahibi

deildir.’ Bu belirsiz bir ifadededir. Bunu keiften harekede mi yoksa

düünme ve deerlendirmeden harekede mi söylemitir, bilemiyorum.

Bu söz, bir açdan Allah teala’nn, ‘Rahmetim gazabm geçmitir5

sö-

züyle çeliirken bir açdan çelimez. Çünkü hakikader, faziletin adalette
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hüküm sahibi olmad ve adaletin de fazilette hüküm sahibi olmad
hükmünü verir. Bunlardan birisi ötekinin hükmünün yeri deildir. Bir

niteliin hükmünün mahalli, üstün olunan ey veya adalete konu olan

eydir. Çünkü biz Allah’tan unu örendik: Allah teala, kötülük ilemi

kullarndan bir kuluna gurubuna mafiretiyle ihsan eder ve onlar adna

bir adalet terazisi ortaya koymaz, onlar adaletiyle cezalandrmaz. Onlar

hakknda sadece ihsanyla hüküm verir. Böyle bir durumda ise ‘ihsan

adaletinde hükümran olmutur’ denilemez. bn Kasi’ye yaraan ey,

gerçei bulunduu hal üzere bildirmektir. Peygamberlerin bize bildir-

dii keifle bir çeliki söz konusu olduunda ise, dönülmesi gereken

ey, peygamberlerin kefidir. Buradan bu keif sahibinin kefine bir bo-

zukluun girdiini anladk. Bu bozukluk, onun kefine adeta düünce

kaynakl tevil gibi girmi ve o kii de kefiyle snrl kalamamtr. Böyle

bir keif sahibi rüya görene benzer. Onun gördüü rüya doru olduu

gibi gördüü eyi anlatmtr. Hata görülen eyde deil, tabirde gerçek-

leir. Keif gerçekte asla yanlmaz. Neyi gösterdiinde ise, Allah’tan

bildirmedii sürece, hata yapabilecei gibi isabet de edebilir.

Akli teraziye gelirsek, o da iki ksmdr: Bir ksmn akl fikir gü-

cüyle idrak eder. Bu ksmdaki terazi, anlamlarda mantk, lafzlarda na-

hiv diye isimlendirilir. Bu, bu yol ehlinin yöntemi deildir. Kastettiim,

onlarn burhan, hatabî, cedelî ve benzeri kantlar veya tümel, tikel,

olumlayan, olumsuzlaan, artl, artsz gibi terimlerle dile getirdikleri

mantk meseleleridir. Bununla birlikte sûfiler de anlamlarda kendileriyle

bir araya gelebilir ki bu kaçnlmazdr. Fakat anlamdaki ortaklktan bu

bilginin sadece bu lafzlardan elde edilmi olmas sonucu çkmak zo-

runda deildir. Ayn ekilde bir sûfi mübteda, haber, fail-mefil, tamla-

ma, mastar, izafet, kane’nin ismi, inne’nin ismi, irab ve mebnilii bil-

mek zorunda deildir. Anlamlar bilsek bile, bu sözleri bilmemiz ge-

rekmez. Öyleyse keif sahibi, yaratklarn kendisine çard hususta

Rabbinden gelen bir basirete sahiptir. Fakat akl, fikir gücüne sahip ol-

duu gibi kabul etme özelliine de sahiptir. Bu kabulün de keifte bir

terazisi vardr. Keif sahibi o teraziyi bilmi ve akln tek bana idrak

edecei bütün bilinenlere onu yerletirmitir. Fakat bu veli, fikir yoluyla

ve mantk terazisi bakmndan o teraziyi bilmez. Akl bilgisi terazisin-

den bizim yöntemimize giren ey, takvann neticesinde bir bilginin ger-

çekletii durumla ilgilidir. Bu konuda Allah,
‘

Allah’tan korkun, size Al-
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lah öretir'™ ve
c
Allah’tan korkun, size Jurkan verir

1604
ayetierinde belirti-

lir. Böyle bir durumda ârif, takvasna, Allah’tan çekindii hususlara ve

yerine getirdii amellere bir yandan bakarken öte yandan elde ettii

bilgiye bakar. Ardndan bilgisiyle yerine getirdii ameli birbiriyle iliki-

lendirir, çünkü ilikiler terazisi yanlmaz. Ârif amel ile bu amel vasta-

syla kendisine açlan bilgi arasnda geçerli bir iliki bulunduunu ve bu

amelin o bilgiyi gerektirdiini görürse, böyle bir bilgi, onun ameliyle

kazanlm demektir. Arif (bilgi ile amel ilikisinin) terazinin dnda
kaldn görür vc iliki ortadan kalkm olabilir veya meydana gelen e-

yin cinsinden fazla olabilir ve amelindeki bir eksiklik veya zafiyet nede-

niyle amelinin gücü kendisini meydana getirmeye yetmeyebilir. Böyle

bir durumda bu miktara ilave ksm, kazanlan ilimlerde bir kayna ol-

sa bile, vehbi ilimlerdendir. Bu nedenle arifin ihsanlarna kar Allah’a

ükretmesi gerekir. Bu ükür ise, amelindeki eksiklii telafi eder ki söz

konusu eksik ameli tam yapm olsayd, zaten kendisine verilmi bu bil-

giyi meydana getirecekti. te bu, sebebi öne gelmi bir sonuçtur. Daha

doru bir ifadeyle, nedenlisi olmas gereken eyin sebebi haline gelmi-

tir. Allah teala ise bu ükre karlk olarak, zikrettiimiz ekilde kalbine

daha fazla fetih nasip eder. Ârif bütün amelleri böyle deerlendirir. te
bu (tasavvuf) yolundaki akli terazi böyledir.

u konuda görü ayrl vardr: Akln kendi bama idrak ettii hu-

suslar veli keif yolundan alrsa, acaba bunlar deliliyle birlikte mi kendi-

sine açlr, yoksa delil olmadan m açlr? Biz, kendisine bu bilgiler aç-

lrken bunlarn delilinin verilmedii görüündeyiz. Bizzat kendimiz bu-

nu tecrübe ettik. Bir ksm ise -ki onlardan birisi arkadamz Fasl eyh
mam Ebu Abdullah el-Kettai’dir- baka bir görüe varmtr. Arkada-

mzn öyle dediini dümütüm: ‘Fikir olmakszn, delilinde kendisi-

ne fetih olmas gerekir ve ârif delilin medlulüyle irtibatn görür.* Bu

sözünden Allah’n kendisine bu tarz bilgiyi ancak bu ekilde açm ol-

duunu anladm. O da kendi zevkini bildirmitir. Öyleyse onun böyle

görmü olduu hakkndaki bilgisi doru iken ancak böyle olabilir ek-

lindeki hükmü ise yanltr. Çünkü onun verdii hüküm, kefinden de-

il, teorik düüncesinden kaynaklanmt. Çünkü Allah kendisine ‘ben

böyle yaparm’ diye bildirmemiti. Bu adam bu yol ehlindendi. Bizim

vardmz görüü idrak etmi, fakat onun akli delilini anlamamtr. Bu

nedenle herkes gördüü eyi bildirmi vc verdii haberde doru söyle-
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mitir. Bu yolda keif cihetinden (verilen haberlerde) kesinlikle hata

olmaz. Fakat keif harf ve seslerin kefi ise, kefedilen eyleri anlama

çabasnda hata olabilir.

erî terazi ve mizan ise udur: Allah teala sana ilahi ilimlerden -

baka bir konuyla ilgili ilim deil, çünkü biz bu özel terazide baka

ilimleri dikkate almayz- bir bilgi verir. Kendisini biliyor isek, bu du-

rumda eriata bakarz. eriat bilmiyor isek, fikir sahiplerine deil, ha-

disçilere sorar ve öyle deriz: Herhangi birisinden peygamberin Allah'n

öyle veya böyle dediini akrardnz m? ‘F.vet* derlerse, onu bildiin ile

veya sana söylenen ile tartmalsn. Bil ki o meselede sen o peygamberin

varisisin! Ya da bir ayetin ona delil olup olmadna baklr. Cüneyd-i

Badadi’nin, ‘bizim bu ilmimiz Kitap ve Sünnet ile snrldr' sözü bu

demektir. Kast edilen terazidir. Bu terazide, meselenin aynsnn Ku-

ran’da ve Sünnette zikredilmi olmas gerekmez. Sûflerin kast ettikleri

ey, Âdem’den Hz. Peygambere kadar hangi peygamberin diliyle olur-

sa olsun, kitap ve Sünnetten indirilmi eriatta bir asln o ikisini birle-

tirmi olmasdr. Çünkü pek çok mesele vardr ki bunlar keifte ve ilahi

bildirimde velilere gelir, fakat akllar kendilerini kabul etmez ve onlar

atar. Peygamber veya nebi onlar söylediinde ise, iman ederek veya te-

vil ederek kendilerini kabul eder. Fakat peygamberden bakasndan ayn

bilgiyi kabul etmez. Bunun nedeni, akln insafnn olmaydr. Çünkü

veliler kendileri için eriat olan hususlara göre amel ettiklerinde, bu ila-

hi mertebeden üzerlerine ilahi cömertlik esintileri eser. Bu esintiler ise,

nebilerden kendilerini kabul ettikleri bu Üahi hususlardan Allah’n dile-

diklerini kqfeder. Hâlbuki bu veli kendilerini söylediinde, aklclar

onu tekfir eder. Kendisini tekfir eden kimse, ayn eyleri peygamber ge-

tirdiinde onlara iman eder. Böyle bir insann basireti ne kadar kördür!

lerin en az, kii tevilcüerden ise, öyle demesidir: Sana söylenen veya

kef olunan ey hakkmdaki sözün doru olsa bile, onun tevili öyle öy-

le olmaldr. Zahirî ise öyle der: Nebevi haberde buna benzer bir ey
yer almtr, Çünkü bu durum nebiliin artlarndan birisi deildir ve

ne kitapta ne sünnette âri onu reddetmitir.

Bu menzille ilgili bölümden insan, ‘Allah insan kendi suretine göre

yaratt’ hadisinde kendi mertebesini ve yerini örenir. Kukusuz inam

ilahi cömertlik, teraziye sokmu, onn suretiyle kendisini var edenin su-

reti zat, nitelik ve fiil olarak tarnlmtr. Gerçi tartmak, tartlan eylerin
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gerçekte ortak olmalarn gerektirmez. Çünkü sikkel altnn tartldg

ey, demir madenidir ve dolaysyla altna zatnda veya niteliinde ve

saysnda benzemez.

Bilinmelidir ki, insan suretiyle ancak bütün ilahi isimleriyle birlikte

suretin kendisini talep ettii ey tartlr. Söz konusu isimler, insann ya-

ratlna yönelmi ve eserlerini kendisinde izhar etmilerdir. Demir

madeni tanmda, surette ve hakikatte altnla denk olmad gibi kul da

böyledir. Allah insan sureti üzerinde yaratm olsa bile, insan tanmda

ve hakikatte Allah ile ortak deildir. Çiinkü Allah’n zatnn bir tanm
yok iken insan -resim veya lafzla deil- zatyla tanmlanm olandr.

Bütün yaratklar böyle bir tanma sahiptir. nsan, yaratl ve mertebesi

bakmndan yaratklarn en mükemmeli ve en kuatcsdr. Bu mizann

hakikatini örendiinde, suret nedeniyle düebilecein yanlg ortadan

kalkm olur. Bu yanlg öyle ortaya çkar: Sen bir zat, O da bir zattr.

Sen canl, bilen ve dier niteliklerle nitelendiin gibi O da ayn nitelik-

lerle nitelenmitir. Bu teraziyle ise, suret derken kastedilenin bu olma-

dn anlarsn. Bu nedenle Allah, insann yaratl ile terazinin konul-

masn (ayn ayette) zikretmi, taknlk yapmadan kendisini düzgün

kullanmay sana emretmitir. Terazinin doruluu, belirttiim ekilde

kullanlmasdr. Çünkü Allah yaratan, sen ise yaratlm olansn. Sanat

nasl olur da sanatçsn bilebilir ki? Sanat sanatçsndan ancak kendisi

hakkndaki bilgisinin suretini isteyebilir, yoksa zatnn suretini deil!

Sen yaratannn sanatsn! Öyleyse senin suretin, O’nun sana dair bilgi-

siyle örtüür. Bütün yaratlmlar da böyledir. böyle olmaz ve Zeyd

ile Ömer’i bir araya getirdii gibi seninle O’nu tek bir tanm ve hakikat

bir araya getirseydi, ya sen ilah veya O meluh olurdu. Ancak bu ekilde

tek bir tanm ikinizi bir araya getirebilir. Gerçek ise bunun aksinedir.

Bilmelisin ki: Rabbin karsnda nefsini hangi teraziyle tartarsan

tart -ki nefsin nedeniyle gurura kaplmamalsn-, sen altn tartan demir

madeni saylrsn. Emsalsiz yakut, o demir parçasyla tartlr. Miktar ba-

kmndan kendisiyle ortak olsan bile, deerde ve veya zatta veya özellik-

te O’nunla ortak olamazsn. Allah böyle bir eyden münezzehtir. Öy-

leyse sen kulluuna balanmalsn ve kendi kadrini bilmelisin. Bilmeli-

sin ki, Allah teala yaratklar içinden senden daha büyük olan da yarat-

mtr. Bununla birlikte söz konusu ey, senden dolay yaratlmtr. Fa-

kat bir ey senden dolay yaratld diye, senin ondan büyük olman ge-
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rekmez. Çünkü bçak, söz gelii, içlerinden birisi de hrszn elini kes-

mek olan bir takm ilerin yaplmas için üretilmitir. Ate insana azap

etmesi için yaratlmtr. Hâlbuki insan ateten daha üstündür, çünkü

ate insandan dolay yaratlmtr. Bu bölüm, geçili deildir ve senin

terazin onu tartmaz. Öyleyse sen sensin, O O’dur.
‘

Allah’tan baka ilah

yoktur. Aziz ve Hakim’dir.™ Baka bir ayette ise
‘

O’nun benzeri bir ey

yoktur, duyan ve görendir
5596 buyrulur. Böylelikle meru, makul ve bilgi

terazilerini ve bu konuda gerek duyacam hususlar sana açklam ol-

duk. imdi ise sana amel terazisini açklayalm!

Bilmelisin ki, amelin bir ksm maddi, bir ksm ise kalbidir. Her

bir türün terazisi de kendi cinsindendir. Buna göre amelin terazisi, eri-

ata bakarak, amellerin biçimsel yönlerini en yetkin ekilde nasl yerine

getireceini örenmektir. Bu ameller maddi (duyusal) ameller olabile-

cei gibi kalp amelleri veya her ikisinden bileik ameller de olabilir. Söz

gelii maddi duyusal harekederden namaz ve (kalbi amellerden) niyeti

verebiliriz. Kukusuz ki eriat namaz için ruhani bir suret belirlemitir

ki bu sureti akln ayakta tutar. Amele baladnda, gözün âri’den ken-

disini alm olduun örnekte olmak ve o sureti bilfiil var ederken yap-

man emrettii eyi yapmalsn. Ameli bitirdiinde ise, âri’den alm
olduun ve ‘misal’ diye ifade edilen o ruhani suret ile kendisine karlk

vermelisin! Organ organna, eklemi eklemine, zahiri zahirine, bâtn

bâtnna (uyacak ekilde) karlatrmalsn. Herhangi bir eksiklik veya

fazlalk olmakszn, iki suret birbiriyle örtüürse, teraziyi adilce tartm,

tartda taknlk ve hile yapmam olursun. Çünkü tanmdaki fazlalk,

tanmlanan eydeki eksiklik demektir. Amelini böyle bir ölçüyle tartt-

nda amelinin sureti, Hakkn, amelin karlnda senin için belirlemi

olduu sevabn miktar olur. Bu amelin övülmü veya knanm bir

amel olmas durumu deitirmez. Çünkü eriat, kendisini örenip yeri-

ne getirmen için, övülmü amelin biçimsel yapsn belirledii ve açkla-

d gibi ayn ekilde knanm amelin suretini de senin için ortaya

koymutur. Böylelikle onu tanr ve övülmü olandan kendisini ayrt

edersin. eriat öyle bir amelle örtüen bir ameli yapmay sana yasakla-

mtr. Emre kar gelir ve knanm amelin suretiyle örtüen bir suret

yaparsan, o surete denk bir cezay talep etmi olursun. Söz gelii Hak

onu karl vermek üzere teraziye sokarsa, miktar bakmndan o ame-

lin suretine zerre miktar fazla gelmez. Bu durum, kendisine ceza ver-
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mek üzere terazi konulduunda böyledir. Onun ateteki azab, amelinin

ölçüsündeki bir cezadr. Amelin miktarnda veya zamanda ne eksilme

ne art olur. Yaplmas yasaklanm amellerde srar ancak tövbe orta-

dan kaldrabilir. Bu halde ölürse, onun hakknda korkulur. Hak salih

ameli teraziye sokar ve cezasnn suretiyle tartarsa, cezann sureti kat be

kat fazla gelir, miktarn dna çkar. B durum u ayette belirtilmitir:

‘Kim bir kötülük getirirse, ona misliyle karlk verilir
*507 Nitekim bunu

zikretmitik. Baka bir ayette ise öyle buyurur:
‘Kim iyilik getirirse, ona

on kat verilir.
’508 Baka bir ayette ise öyle buyrulur: ‘Mallarn Allah yo-

lunda harcayanlarn örnei
,
yedi baak bitiren bir tohuma benzer. Her ba-

akta yüz tohum vardr. Allah diledii kimseler adna artrr *09 Allah teala

artrma için snrnda durulan belirli bir miktar belirlememi, aksine

kendisini genilikle niteleyerek
‘

Allah diledikleri adna artrr, Allah (rah-

meti) geni olan ve bilendir
* 10 buyurmutur. Baka bir ayette ise,

‘

senin

Rabbin mafireti geni olandr.*" Baka bir ayette ise, ‘rahmetim her eyi

kuatmtrKIZ buyurur. Allah’n gazab da bir eydir ve dolaysyla rah-

meti onu da kapsam, snrlam ve üzerinde hüküm sahibi olmutur.

Dolaysyla ancak rahmetin hükmüyle tasarruf edilebilir. Binaenaleyh

rahmet dilerse gazab salar. Gazapta bu menzil nedeniyle bir rahmet

kokusu bulunur. Dilerse onu tutar. Bu nedenle Besmele’de görünürde

kahr isimlerinden herhangi bir ey bulunmamtr. Besmele, Allah,

Rahman vc Rahim isimlerinden oluur. Gerçi Allah ismi, (toplayc

isim olduu için) kahr anlamn da içerir, fakat ayn ekilde rahmeti de

içerir. Öyleyse Allah isminde kahr, iddet ve basknlk anlam tayan

isimlerden bulunan ksma denk gelecek ekilde mukabili ve kart olan

mafiret, af ve balama anlamlan da besmele’nin Allah isminde bulu-

nur. Geride bizim için Allah isminde kendisini isimlerle karlatrd-

mz bir fazlalk kalr. O da
C
Rahmanü’r-rahim*' 3

ifadesidir. Allah ismüde

bulunan rahmetin dnda, Rahman’n ve Rahim’in kendisine bak! Bu

ksm, terazide ar gelir. Sanki Allah, yaratklar hakknda nasl hüküm

vereceini (rahmede) bize bildirmi gibidir. Öte yandan besmele’deki

toplayc Allah ismindeki rahmet de, bütün bâtnlara dönük rahmetidir.

Rahman ve Rahim’de zahir olan ise, zahir olan eylere dönük rahmeti-

dir. Böylelikle rahmet genel olmu ve (mutlular ve bedbahdar olmak

üzere) hepsi adna umut güçlenmitir.
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Kuran’daki her bir surenin banda besmele vardr. Bu durumu,

varn rahmete olduu hakknda Allah’n bir bildirimi olarak yorumla-

dk. Çünkü Allah onda üç rahmet yerletirdi: Birincisi, Allah isminde

gizli kalan rahmet iken dierlen. Rahman ve Rahim isimlerindeki rah-

mettir. Hâlbuki kahr için, Allah isminde gizli olandan baka bir ey be-

lirlemedi. Dolaysyla onun dta (bamsz) bir varl yoktur. Bu du-

rum, insann gerçekte sarih olann aksine niyetlendii evlilikteki kinaye-

ye benzer. Anlaynz! Tövbe suresine gelirsek, insanlar bu surenin dier

sureler gibi müstakil bir sure olup olmad hakknda görü ayrlna

dümütür. Yoksa Tövbe suresi ile Enfal suresi tek bir sure midir: Çün-

kü onlar surenin kemalinin ancak ayrc besmele ile gerçekleeceini

düünmü, burada ise besmele gelmemitir. Bu ise, tövbe suresinin

Enfal’in bir parças olduunu gösterir. Bu en güçlü yorumdur. Bununla

birlikte bu görüün reddedilmesinin de bir ihtimali vardr. Bu ihtimal

ise, rahmet ile (Tövbe suresinin kendisiyle balad) yüz çevirme ara-

snda bir ilikinin bulunmaydr. Fakat bu yorum öteki kadar güçlü

deildir, aksine bu zayf bir yorumdur. Bu yorumun zayflk nedeni ise,

onun bütün isimlerin anlamlaryla nitelenmi olan Allah isminde bu-

lunmasdr, yoksa o, cezalandrmay gerektiren belirli bir isimde deil-

dir. Yüz çevirme ise, müriklerdendir. Mürikten ise mürik olmas ba-

kmndan üz çevrilmitir, çünkü onun irkinin konusu yokluktur. Aksi

halde Yaratan yaratlmtan yüz çevirmez. Ondan yüz çevirmi olsayd,

varln kim koruyacakt? Hâlbuki ortak koulan eyin varl yoktur.

Binaenaleyh ortak koulan ey yoktur ve gerçekte ortaklk yoktur. Or-

tak koulan eyden yüz çevirme geçerli olunca, yüz çevirme, bir tenzih

niteliidir. Allah için ve peygamberi için ortak koulan eyden yüz çe-

virme, bilgisizlik itikadndan uzaklamak demektir. Zikredilen bu yo-

rumun zayflnn baka bir açklamas ise udur: Besmele balangcn-

da bela okunan bütün surelerin banda bulunur. Rahmet bela okuma-

nn neresindedir? Bu nedenle, besmele’yi kraatin bir parças sayanlar

için, kârilerin bu gibi durumlarda beenilmi bir yöntemleri vardr.

Hamza gibi baz kraat imamlar ise, böyle surelerde besmele’yi terk

eder. Vere kraatinde olduu gibi baz kimseler ise serbest brakr. Fa-

kat Vere’e göre besmelenin okunmas daha iyidir. Biz de Hamza’nm

harfiyle onu okuduumuzda, bu iki yerde besmele’yi okuduk. Çünkü

bu ikisinde kötü vasi vardr. Bu ise, ‘ve’l-emrü yevme izin (o gün emir)’
514
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ve ‘veylün (yazk)ni ayctlerindedir. Burada besmele ile okumulardr.

Bu konudaki mezhebimiz ise, surenin sonunda durmak, besmelenin

sonunda durmak ve vasl olmakszn balamaktr.

Kariler bu hususta dört görüe ayrlmtr: Birinci görüü kesinlikle

kabul etmezler. Bu görü, surenin sonunun besmeleye vasledilmesi, du-

rulmas ve sureye balanmasdr. Kraat imamlarndan hiçbiri böyle bir

görüü benimsemez. ran kökenli yabanclarn (acem) böyle yaptklar-

n görmütüm. Hâlbuki kraat imamlar böyle bir okumay kabul et-

mezler. Hepsinin kabul edecei doru yöntem ise -ki kraat imamlarn-

dan buna kar çkan kimseyi bilmiyorum- surenin sonunda durmak,

besmele’yi kendisinden sonra gelen surenin bayla birlqtirmektir. Di-

er iki mezhep ise -ki onlar bundan daha az beenilmitir- bütününde

(surenin sonunda, besmelede ve dier surenin bamda) kesilmesi veya

hepsinde vasl yaplmasdr. Bütün imamlar, surenin banda euzu bes-

meleyle balamak hususunda görü birliine varmtr. Herhangi bir

görü ayrl olmakszn, bütün imamlar, Fatiha’da besmelenin okun-

masnda görü birliine varmtr. Sureye balamadklarnda, dier su-

reler hakknda ise görü ayrlna dümülerdir. Bu balamda Vere
gibi baz imamlar serbest brakmtr. Hamza gibi bazlar ise, terk et-

mitir. Dier imamlar ise, besmele çekmi ve serbest brakmamtr.
Serbest brakmann, terkin ve terk etmeyiin garip bir hükmü vardr ki,

vakit onu zikretmeye yeterli deildir. Ayn zamanda o sr, bölümde an-

latlmak istenilen konularn dndadr. Bu, ancak Süleyman’n Belks’a

yazd mektupta zikredilmi bir ayettir. Çünkü o da bir ayettir ve bu

konuda bir görü ayrl bilmiyorum.

Böylece sana ameli ve akli terazi ve mizan yaklak ve özede açk-

lam oldum. imdi de bu menzilin içermi olduu ve sözü uzatma

korkusuyla zikretmemi olduumuz baz hususlar zikredelim. Bilmeli-

sin ki, bu menzil zikretmi olduumuz bu terazilerin hastalklarnn ü-

mini de içerir. Bu menzilde Rabbin kendisini hak ettii yüceltmenin

bilgisi vardr. Bunun yan sra ahiretin bilinmesi, insanlarn orada cen-

net ve cehennemdeki menzillerine yerlemesinin bilinmesi, diriliin bi-

linmesi, bedbaht ve mudularn baz menzillerinin bilinmesi, örtülerin

bilinmesi, istilamn bilinmesi, ulvi-süfli, doal, ruhani âlemin bilinmesi

bu menzille ilgilidir. Ayrca yaknlk menzili de ondadr. Bu konuda kü-

çük bir risalemiz vardr. Mukayese ilmi, cezann denkletirilmesi ilmi.
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saflatrma ve karma ilmi, nebinin kendisiyle nitelenmesinin uygun

olmad niteliin bilinmesi, velinin bu nitelikten korunmuluunun bi-

linmesi -ki bu çetindir-, dünyada sevilmeyen ve sahibinin cezalandrl-

d fakat ahirette sevimli olan -ki ayn fiildir- eylerin (nedeninin) bi-

linmesi de bu menzildedir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulat-

UÇ YUZ ikinci bolum
•

Muhammedi, Musevî ve sevî Mertebeden En Yüce

Âlem'in Gidiinin veAa Âlem'in Varl Menzilinin

Bilinmesi

Kantlarn telkini menzili

Dereceler olan menzildir

öyle biri olma sakn

Kap açlrsa çkar gider

Kapya sarl ve öyle ol

Kap açlsa daha da srar eder

Kim Allah’a snrsa,
ederse korunur

Kim srar ederse yükselir

Bütün isteklerinde

Her türlü darlk ve rahatlkta

Bütün örneklerde denildi

Kim erken kalkarsa, yol alr

Böyle bir ey için, kardeim!

Canlar verilir ve heyecanlar
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Ne kadar akll helak olur

Onun denizinde dalgalarn ortasnda

Nefs üzerinde görmezsin

Güçlükten dolay yok olma

Bilmelisin ki, gayb, ehadet âlemi için bir zarftr. Burada ehadet

âlemi, var olmu, olmam veya olmu ve sonra da gaybe döndürülmü

Allah’n dnda bütün varlklardr. Bu son ksma örnek olarak suretleri

ve arazlar verebiliriz. O Allah için ehadet demektir. Bu nedenle O’nun

ehadet âlemini bilen olduunu söyledik. Allah teala sürekli ehadet

âlemini (gayb’ten) izhar eder. Bu izhar, sonsuz saydaki bireysel varlk-

larn pein sra izhar edilmesidir. Bir ksmn ise gabya döndürür. Bir

ksm ise hiçbir zaman döndürmez. Hiçbir zaman gaybe döndürmedik-

leri, kendi bana bilfiil var olan her bir zattr. Bunlar ise, özel anlamda

cevherlerdir. Cevherlerin dndaki cisimler, renk ve olula ilgili arazlar

ise, gaybe döndürülür, benzerleri ortaya çkar. Onlar gayb’ten ehadete

çkartan Allah’tr. Binaenaleyh Allah ‘gayb ve ehadeti bilendir.
,sl6 Gaybte

eylerin nicelikleri yoktur, çünkü nicelik snrlanmay gerektirir ve öyle

denilir, ‘ne kadardr vs.’ böyle bir hüküm gayb hakknda verilemez,

çünkü gayb snrszdr. Ne kadar, nasl, nerede, ne zaman, konum, gö-

relik, araz, etki, edilgenlik; bütün bunlar nispetlerdir, d varlklar yok-

tur. Bunlarn hükümleri, Hak kendisini gaybndan izhar ettiinde, ken-

di bana bilfiil var olan cevherin zuhur etmesiyle ortaya çkar. Cevher-

ler dta var olduklarnda, bu arazlar da kendilerine uyar. Bu balamda

‘ne kadar varlk ortaya çkt?’ denilir ve söz gelii ‘on adet
5

veya ‘daha

çok’ veya ‘daha az’ diye cevap verilir. ‘Keyfiyetleri nasldr?’ diye soru-

lur, ‘bileiktir’ diye cevap verilir. Ardndan cisimlik iliir ve bu kez ci-

simlikle nitelik, yerleme ve renk kazanr. ‘Nerede’ diye sorulur,

hayyizde (doal mekan) veya mekanda denilir. Ne zaman diye sorulur,

falan ey öyle olduunda denilir. Dili nedir diye sorulur, Arapça veya

baka bir dil denilir. Dini nedir diye sorulur, falan eriat die cevap veri-

lir. ‘Kendisi bakasndan ortaya çkt gibi ondan baba olmasn sala-

yan biri çkm mdr?’ diye sorulur, falann olu denilir. ‘Nc yapt’ diye

sorulur, ‘yedi’ diye cevap verilir. Bu yemeden ‘nasl etkilendi?’ diye so-

rulur, ‘doydu’ diye cevap verilir. Bütün bunlar, Allah kendilerini
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gaybndan ortaya çkarttnda, cevherlere ilien nispetlerdir. Öyleyse

sonradan olan varlkta (hadis) sadece cevherler ve onlara uyan arazlar

bulunur. Öyleyse gayb içerdikleriyle birlikte kendisini bilenin suretiyle

örtiien bir surettedir. Çünkü (gayb bilen) Hakkn kendisini bilmesi,

âlemi bilmesidir. Böylelikle âlem, kendisini bilenin -onu biliyor olmas

bakmndan- suretine göre ortaya çkmtr. Âlemin sureti, cevherin

kendi zatmdandr.

Niceliin (ilahi mertebedeki karl), Allah’n isimlerinin saysdr.

‘Her gün bir itedir*
17

ifadesi ise niteliin (ilahi mertebedeki karldr).

Baka bir ayet ise,
l
Ey insanlar ve cinler sizin hesabnz ele alacaz*111

,

‘Rahman Ar üzerine istiva etti*'
9
ayederidir. Allah teala’mn kendisinden

bildirdii bu ve benzeri ayeder pek çoktur ve (onlar nasl sorusuyla ilgi-

lidir). Nerede sorusunun karl ise, Allah Amâ’da idi ifadesidir. Baka

bir ifade ise, Allah gökte ilah olandr. Zaman, Allah’n ezelde bulunma-

sdr. Konum (ve vaz’),
c

Allah Musa ile bir ekilde konutu*
20

ifadesidir.

Baka bir ayet ise,
‘
Allah’n kelamm iitip dinleyinceye kadar onu komu

edin*
21

ayetidir. Binaenaleyh bütün eriatiar, Allah’n vazettii eylerdir.

Gorelik, yaratlmlarn yaratcs, mülkün maliki gibi ifadelerde geçer.

Etki, 'terazi O’nun elindedir, alçaltr ve yükseltir ifadesinde belirtilir.

Edilgenlik ise, kendisine dua edilmesine karlk vermesi, bir ey isten-

mesi O’nun da vermesi, balanma istenmesi O’nun da balamasdr.

Bütün bunlar, âlemin sureti denilen eydir. Allah’n dndaki her ey
ise, kendisini yaratann suretine göre ortaya çkmtr. Öyleyse Alah

kendisini izhar etmitir. Âlem kemal üzere Hakkn mazhardr. Dolay-

syla imkânda bu âlemden daha mükemmeli yoktur, çünkü Haktan da-

ha mükemmeli yoktur. mkânda âlemden daha mükemmeli bulunsayd,

alemi var edenden de daha mükemmel birisinin bulunmas gerekirdi.

Hâlbuki Allah’tan baka kimse yoktur. Dolaysyla imkânda ancak zu-

hur edenin benzeri bulunabilir ve ondan daha mükemmeli olamaz.

Söylediim meseleyi dibiyle bayla düün! Çünkü bu, Allah’ bilmenin

özüdür.

Sonra, Allah teala bu âlemden bir toplam özetlemitir. Bu toplam,

âlemin bütün anlamlarn kendinde en yetkin ekilde barndrr. Allah,

onu Âdem diye isimlendirmi, sonra onu kendi suretine göre yarattn

belirtmitir. Öyleyse insan âlemin bir toplamdr. O küçük insan, âlem

ise büyük insandr. Ya da insan küçük âlem diye de isimlendirebilirsin.
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Gerçei bulunduu hal üzere ve kendinde bildikten sonra, hangi terimi

kullanrsan kullan ve insana nispet. stediin terimi kullan. Öyleyse in-

san bütün olarak âlemden üstün deildir. Aksine âlem ondan daha üs-

tündür. Çünkü âlem insandan bir derece üstündür. Bunun nedeni, in-

sann büyük âlemden meydana gelmi olmasdr. Öyleyse âlemin insan-

dan üstünlüü, sebeplilik derecesine sahip olmasdr, çünkü insan âlem-

den domutur. Allah teala öyle buyurmutur: ‘

Erkeklerin onlarn üs-

tünde bir derecesi vardr.’622 Çünkü Havva Âdem’den ortaya çkmtr.
Binaenaleyh erkekliin kadnlk üzerindeki bu derece üstünlüü sürekli

olarak kendisine elik eder. Gerçi anne çocuun varlk sebebi olsa bile,

çocuk yine de erkeklik derecesiyle annesinden de üstündür. Çünkü er-

kek çocuk bütün yönlerden babasna benzer. Bu nedenle insann ebe-

veynine hürmet etmesi zorunlu olmutur. Onun annesi, bütün âlem

iken babas ise meçhul deil bilinendir. (Ebeveyn arasndaki) Nikah ise,

(Hakkn âleme) yönelmesidir. Böylelikle çocuk ebeveyninin suretine

göre ortaya çkmtr. Çocuk babasnn adyla çarlr ve annesiyle deil

babasyla ilikileridirilir
.
Çünkü derece babaya aittir ve üstünlük önün-

dür. Böylelikle çocuk daha üstün olana nispet edilir. Hz. sa kendisini

yakld birisi olarak annesine veren kimseye nispet edilmesi mümkün
olmad için, annesine kemal -ki en erefli makamdr- verilmi ve anne-

sine nispet edilerek Meryem olu sa diye anlmtr. Meryem kemalle

gerçekleen bu dereceyle erkekleri kadnlardan üstün yapan makamn
sahibiydi. Çocuk bu derece nedeniyle babasna nispet edilmitir. Mer-

yem’in kemali Hz. Peygamberin hakknda tanklk yapt bir eydir.

Hz. Peygamber onunla birlikte Firavun’un ei Asiye’nin kemali hakkn-

da tanklk etmitir. Asiye’nin kemali ise, Firavun’un sahip olduunu

iddia ettii makamn üstünlüünden kaynaklanmt, Bu makamn üze-

rinde oturmu olduu taht, Asiye’nin kemalinden meydana gelmiti.

Firavun o makam nedeniyle bedbaht olmu ve apaçk bir hüsrana ma-

ruz kalm, ei ise mutluluu elde etmiti. Kendisi adna kemalin ger-

çeklemesini salayan bu makam nedeniyle Asiye öyle demiti: ‘Rab-

bim! Benim için senin katnda cennette bir ev ina et .’613 Burada Asiye’yi söz

gelii Musa’nn yaknnda veya herhangi bir yaratlmn yaknmda deil

de ‘senin katnda’ diye söyleten ey, salip olduu bu makamn kemaliy-

di. Baka türlü bir ey söylemesi uygun olmazd. Çünkü hali kendisine

hakim olmutur, çünkü kâmil kâmilin altnda bulunamaz, çünkü altta
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olmak, derece eksikliidir. Meryem sa’nn kendisiyle ilikilendirilecei

kadar kemal sahibi olduu için, Asiye’nin söylediini söylememitir.

Asiye öyle demiti: ‘Beni Firavun’dan ve yaptndan kurtar, beni zalim

kavimden kurtar Böylelikle nispette saygszlk olmasn. Meryem ise

öyle der: ‘Keke bundan önce unutulup gitmi olsaydm.
7™ Meryem Allah

katnda gerçekte masumdu. Bu nedenle bu sözü Asiye’nin söyledii gi-

bi Allah’tan dolay söylememid. Asiye ise ‘senin katnda’ demi, O’nu

öncelemi, kendisine komu olmak ve dümanlarnn ellerinden kur-

tulmay istemiti. Fakat Meryem, kendisini ve ailesini iffetli bilen insan-

lardan utanarak, o sözü söylemiti. Meryem kendisinden dolay ailesine

bir aybn ilimesinden korkmutu.

Alemin, Allah’n gaybnda örtülmü, gaybn ise ahsn gölgesi gibi

olduunu belirttik. Bu gölgenin bütün (yönlerinden) herhangi bir ey

çkartlsayd, hiç kukusuz ki, gölgenin suretine göre ortaya çkard.

Gölge ise, gölgesi olduu kimsenin gölgesi olarak, sureti üzere kalr.

Öyleyse gölgeden soyutlanarak çkartlan ey de, (gölgenin sahibi olan)

ahsn suretine göredir. Baknz! Gündüz geceden çktnda, bir nur

olarak ortaya çkar. Böylelikle geceyle örtülmü olan eya bu kez gün-

düzün yla ortaya çkar. Öyleyse gündüz geceye benzememi, fakat

eyann ortaya çkmasndak gündüze benzemitir. Gecen gölge-

sidir. Gündüz ise geceden çkartldndan gölgesine göre ortaya

çkmtr. Aym ekilde âlem de, daha önce de orfâya koyduumuz üze-

re, gaybtençk esnasnda gayb bilenin suretine göre ortaya çkmtr.

Kukusuz, bu makamdan Allah’ bilmek hakknda -deerini bilirsen- ye-

terli açklama yaplm oldu. ‘Artk cahillerden olma
*526

Peki bu âlemin suretinin ve ruhu ve ulvi ve süfli âlemin ruhlar

hakknda ne diyebiliriz? imdi de bu menzilin sekizinci konusu olarak

bunu sana açklayaym. Bu menzil, on yedi tür bilgi içerir ki, onlardan

birisi de bu konudur. öyle deriz: Büyük âlemin ruhu, kendisinden or-

taya çkt gaybtr. Anlaynz! ‘Bakmaz msn Rabbin gölgeyi nasl da uza-

tr
’ 5î7

ayetinin anlamn örenir ve anlarsan, onun en büyük ve yüce

mazhar olmas sana yeterli (bilgi verir). Büyük âlemin ruhu belli olun-

ca, geriye âlemin suretlerinin ruhlarn örenmen kalmtr: Acaba onlar

bir suretten mi var olmutur yoksa ondan önce mi veya onunla birlikte

mi var olmutur? Âlemin suretleri karsnda ruhlar, küçük insann or-

ganlarnn suretlerinin ruhlar gibidir. Söz gelii kudret elin ruhu, duy-
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mak kulan ruhu ve görmek gözün ruhudur vs. Bilmelisin ki, insanlar

ayrntsn zikrettiimiz üzere bu mesele hakknda görü ayrlna
dümülerdir. Bize göre iin gerçei udur: Surederi yöneten ruhlar,

icmal mertebesinde -mufassal olmakszn- var idiler. Fakat onlar birey-

sel varlklar için olmasa da, Allah’n bilgisinde mufassal olarak var idi-

ler. Bu yönüyle onlar genel mertebede mürekkepte kuvve halindeki

harfler gibiydi. Binaenaleyh onlar bireysel varlklaryla ayrmam olsa

bile, bu icmal halinde Allah'n bilgisinde birbirinden ayrm ve mufas-

saldr. Kalem levhaya yazdnda, daha önce mürekkepte mücmel ola-

rak bulunan harflerin suretleri ayrntl olarak ortaya çkar ve basitler

hakknda ‘u eliftir’, ‘u be’dir’, ‘u cim’dir’ denilir. Bunlar basiderin

ruhlardr. Sonra ‘haza karne (u ayaa kalkt)
5

,
‘haza Zeyd (u

Zeyd’dir)', ‘haza Ömer’ denilir. Bunlar ise bileiklerin ruhlar (hakknda

verilmi bir örnektir). Allah -hangi âlem olursa olsun- âlemin surederini

düzenlediinde, tümel ruh adeta kalem ve yazan el, ruhlar ise, kalemde-

ki mürekkep gibidirler. Sureder ise levhada harflerin menzilleri gibidir.

Böylelikle âlemin surederine ruh üflenir ve ruhlar kendi surederiyle ay-

rm olarak ortaya çkarak ‘u Zeyd’dir
5

,
‘bu Ömer’dir’, ‘u attr’, ‘bu

fildir’
,
‘u ylandr

5

denilir ve bütün ruh sahipleri zikredilir. Gerçekte ise

her ey ruh sahibidir. Fakat bir ksm idrak edilirken bir ksmnda bu

durum idrak edilmez. Bu balamda insanlarn bir ksm öyle der:

‘Ruhlar ilk var olularnda suretin mizacndan domutur.’ Baz insan-

lar ise bunu reddetmitir. Her görüün yorumu ve dayana vardr. Or-

ta yol ise bizim vardmz görütür. Bu görü ise,
‘

Sonra onu baka bir

yaratlla ina ederiz’
52* ayetinden (çkartlr).

Allah teala cisimsel surederi düzenlediinde, onlar diledii her-

hangi bir ruhani surette birletirir. Bu balamda dilerse domuz, dilerse

köpek veya insan, at, ksaca Aziz ve Hakim’in takdir ettii surette terkip

eder. Baz insanlar vardr ki kendilerine ahmaklk ve behimilik hakim-

dir. Böyle bir insann ruhu, eek ruhudur ve bu ruhun hükmü ortaya

çktnda kendisi onunla çarlr ve ‘falan eektir’ denilir. Ayn ekilde,

sahibine izafe edilen her nitelik böyledir. Bu balamda ‘falan köpektir5

,

‘falan aslandr
5

,
‘falan insandr

5

denilir. nsan olmak en yetkin nitelik ve

en kâmil ruhtur. Allah teala öyle buyurmutur: ‘

Seni yaratan ve düzen-

leyen ve itidal verendir.’529 Böylelikle insann gözle görünen yaps ta-

mamlanmtr. ‘
Diledii herhangi bir surette seni terkip etti ,’530 Kast edilen
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ruhlarn suretleridir. Böylelikle daha önce de belirttiimiz gibi ona nis-

pet edilir ve o suret Allah katnda bellidir. Öyleyse ruhlar suretler vas-

tasyla birbirinden ayrr.

Sonra ruhlar bu maddelerden ayrldndaki (durum hakknda çe-

itli görüler ileri sürülmütür). Arkadalarmzn bir ksm unu ileri

sürmütür: Ruhlar maddelerden bütünüyle soyutlanr ve parlatlm bir

cisimden yansyan güne nlarnn asllar olan günee dönmesi gibi

kendi asllanna dönerler. Bu konuda ise iki görüe ayrlmlardr: Bu

balamda bir grup unu ileri sürmütür: Ruhlar (bedenlerden) ayrtk-

tan sonra farkllamazlar (bireysel varlklarn yitirir). Nehrin kenarn-

daki bir kapta bulunan suyu düünelim. Kap krldnda, su nehre dö-

ner. Buna göre bedenler bu kaplar, kabn kendisiyle dolduu su ise,

tümel ruh’tan (meydana gelmi) ruhlar gibidir. Bir ksm ise öyle de-

mitir: 'Aksine ruhlar, bedenlerle komuluktan kötü ve iyi bir yap ka-

zanrlar. Böylelikle bedenlerden ayrldklarnda, bu yaplarla bireysel

farkllklarn korurlar. Nitekim zikredilen örnekteki su kapta bulunur-

ken renginde veya kokusunda veya tadnda bir bakalama meydana

gelmi olabilir. Kaptan ayrldktan sonra da, kapta iken kazanm oldu-

u koku veya tat veya renk kendisine elik eder. Allah ruhlar için bu ka-

zanlm yaplar korur. Onlar bu konuda baz filozoflarla ayn görüe

sahip olmutur. Bir grup ise öyle demitir: ‘Yönetici ruhlar, dünyada

yöneticilii sürdürür. Berzah’a intikal ettiklerinde ise, b kez berzah

âlemindeki bedenleri yönetirler. Berzah bedeni, insann uykusunda
• •

kendisini içinde gördüü surettir. Ölüm de böyledir ki, bu durum su-

retler diye ifade edüen eydir. Ardndan kyamet günü, dünya hayatnda

olduu gibi, doal cisimler içinde diriltilir. Arkadalarmzn ölümden

sonra ruhlarn durumu hakkndaki görü ayrlklar burada sona ermi-

tir. Bizim arkadalarmzn dndakilerin görü ayrlklarna gelirsek,

onlarn görü ayrlklar pek çoktur ve amacmz bizim yolumuzda ol-

mayan kimselerin görülerini anlatmak deildir.

Kardeim, Allah rahmetiyle seni dost edinsin, bilmelisin ki!

Ahirette ehlinin kendisine ulaaca cennet, sureli bakmndan deil

ama mahalli bakmndan bugün sana görünür. Sen de o cennette bu-

lunduun durumla halden hale girersin, fakat cennette bulunduunu

bilmezsin. Çünkü suret senin adna cennette gözüken halden seni per-

deler. nsanlardan gizli kalan hususlar idrak eden keif ehli ise, o ma-
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halli görürler. Mahal cennet ise, onu yeil bir bahçe, cehennem ise, ce-

hennemin sahip olduu souk veya scaklk ve Allah'n onda hazrlad

eylere ait bir surette görürler. Yolun banda keif ehlinin büyük ksm
bunu görürler. eriat ise, ‘kabrim ile minberim arasnda cennet bahçele-

rinden bahçe vardr’ hadisinde buna dikkat çekmitir. Bu balamda ke-

if ehli, onu Hz. Pcygambcr’in söyledii gibi, bahçe olarak görürler.

Ayn ekilde Nil, Frat, Seyhan ve Ceyhan nehirlerini de, cennette ol-

duu gibi, bal nehri, su nehri, arap nehri ve süt nehri olarak görürler.

Çünkü Hz. Peygamber bu nehirlerin cennetten olduunu bildirmitir.

Allah’n basiretini açmayp da perde içinde kör kalan kimse ise, bir bah-

çede bulunup da onu görmeyen bir kör gibi, bu durumu idrak edemez.

Körün içinde bulunduu bahçeyi görmüyor olmas, bahçede bulunma-

d anlamna gelmez. Aksine bahçenin içindedir. Ayn ey Hz. Pey-

gamberin cehennem ateinden bir parça olduklarn söyledii mekanlar

için geçerlidir. Bunlardan birisi, Mina’da Muhassr mevkiidir. Bu ne-

denle ümmetine oradan çkarken komay emretmitir. Çünkü Hz.

Peygamber ümmetinin görmediini görür, onlarn müahede etmedii

eyleri müahede eder, insanlarn bir ksm ise bu keif kendisine elik

ederken bir ksm Allah’n takdir ettii üzere elik etmez. Bunun nede-

ni, yaratklarnda gizlemi olduu bir hikmettir. Baknz! Vera sahiple-

rini Allah haram yemekten koruduunda, bu durumun onlardaki ala-

metlerinden birisi, yenilen o eyin suretinin yasaklanm baka bu eyin

suretine dönümesidir. Böylelikle (gerçekte üpheli olan) söz konusu

eyi kan veya domuz olarak görür ve onu yemekten kaçnr. O yemein

nasl kazanldn aratrmaya kalktnda ise, kazanmamda belirlenmi

meru yolun dnda bir yolla kazanlm olduunu görür. Binaenaleyh

Allah ehlinin kendileriyle gördükleri gözleri, kendileriyle duyduklar ku-

laklar, kendisiyle aklettikleri kalpleri, kendisiyle konutuklar dilleri

vardr. Bunlar, bedenin d yapsnda bulunan kulak, göz, dil ve kalp-

lerden bakadr. Onlar söz konusu gözlerle görür, o dillerle konuur, o

kulaklarla duyar, o kalplerle aklederler. Bu nedenle onlarn sözleri isa-

betlidir. 'Çünkü gözler kör olmaz, göüslerdeki kalpler körleir.’5*1 Kast

edilen hakikat ve onu kabul etmek kartsmda körlemektir.
‘Sardrlar

,

kördürler, onlar akletmez -

,5 Yani Allah’tan aklctmczlcr. Dolaysyla da

Allah’a dönmezler. Hiç kukusuz ki onlarn gözleri yüzlerinde, duyma-

lar kulaklarnda, dilleri azlarmdadr. Fakat ilahi inayet ve iyilik onlar
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için takdir edilmemitir. Allah’a sonsuz ükürler olsun ki bize bu kalp-

lerle, dillerle, kulaklarla ve gözlerle hayat verdi.

Bu konuda bir hadis rivayet edilmitir. Hadis, keif ehline göre sa-

hih, fakat rivayet edenin zayfl nedeniyle hadis bilginlerinin nezdinde

sahih deildir. Ravi doru sözlü olsayd, öyle diyecekti. Hz. Peygam-

ber öyle buyurmutur: ‘Sözlerinizdeki fazlalk, kalplerinizdeki erilik

olmasayd, gördüümü görür ve duyduumu duyardnz.’ Allah teala

öyle buyurur: ‘îmanlara kendilerine indirilmi olan açkla diye...
,m Bun-

dan daha fazla bir açklama olmaz. Fakat Rabbinin eserleri için (idrak)

mahallini boaltan kim vardr ki? Duyduunu kendisine bir ey ekle-

meden aktaracak kimse nerededir? Böyleleri oldukça azdr. Baarya er-

diren Allah’tr.

Bilmelisin ki, bu menzil tahlil ilmini ve cehennemdeyken ehli adna

hangi bilgilerin meydana geleceinin bilgisini içerir. Bunun yan sra

doa âleminin verdii ilahi srlarn bilgisi bu menzilden örenilir. Söz

konusu srlar, bakasndan örenilmez. Gelmi ve geçmiin bilgisi de bu

menzilden örenilir ki kast edilen akbetin bilgisidir. Varlk kantlarnn

(burhan) terkibi, ruhani ve surî yaratmann bilgisi, bedbahtla yol açan

sebebin bilinmesi, âlemin nizamnn ve suretinin kendisiyle korunduu

sebebin bilgisi, perdedeki tecellinin bilgisi, âri’nin (belirlediinin) d-

ndaki bir yoldan ilahi hükümlerin bilgisi, fiillerin tevhidinin bilgisi,

yücelerin aalara ve aalarn yücelere katlmasnn bilgisi buradan

örenilir. Uzaklarn yaknlara ve yaknlarn uzaklara katlmas da ayn

bilgi veya ona yakn olan bilgidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’
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ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhammedi Mertebeden, Cebrailî Ârif'in Menzilinin

Bilinmesi

Günein yakn felekte alametleri var

Öldüklerinde, bunu baz kimseler örenir

Benim gibi, temiz nefisler onunla yürür

Onlar için ancak gecelediklerinde ortaya çkar

araptan zaviyelerinde sarho olmular

Sarholukta yoktur bir niyetleri

Sarholuun gitmesini isteselerdi

Kuran’dan onlara ayetler okunurdu

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Göksel-ulvi ruhlardan birisi-

ne -ki melekler diye ifade edilir bu ruhlar- Mele-i a’la’dan itaat edilen

bir emir gelir. Binaenaleyh melekler yasaklamann deil emrin muha-

taplardr. Onlar
‘
Kendilerine emredilen hususlarda Allah’a asi olmazlar ve

emredileni yaparlar*3* Allah teala 'taatkâr, sonra emin’ ifadesiyle Ceb-

rail’in onlardan olduuna dikkat çekmitir. Ancak emir veren kimseye

itaat edilir.

Bilmelisin ki, ârife bazen dier ruhlara kar Öncelii olan bu emre-

dici mele-i a’la’dan bir melek yardm edebilir. Bunlara örnek olarak s-

rafil, smail, Azrail, Cebrail, Mikail, Nur, Ruh ve benzerlerini verebili-

riz. Böyle bir arif, kendisine yardm eden melein o âlemdeki mertebe-

sine göre, ulvi ve süfli âlemde etkindir. Bu balamda srafil’in kendisine

yardm ettii kimse, srafil’in mertebesi ve onun bak ve emri altnda

olan eyler kadar etkisi olur. Ayn ekilde bütün ruhlarn da bulunduk-

lar makamda (kendilerine yardm ettikleri) bir adam veya kadn var-

dr. Bu durum sûfilerin ‘falan kii Âdem’in kalbi üzerindedir
5
veya ‘bir

grup Âdem’in kalbi üzerindedir’, ‘bir grup brahim’in kalbi üzerindedir
5

gibi ifadelerinde zikredilir. Baka bir ifadeyle onlar brahim’e ve

Âdem’e ait olan velilik -yoksa nebilik deil- menzillerine sahiptir. Ne-
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biliktcn de bir tecrübeleri olsa bile, onun baz makamlarndandr, yoksa

bütününden deildir. Söz gelii rüya, nebiliin krk altda biridir vb.

Genel anlamyla nebilik ise, ancak bir nebi adna gerçekleebilir. Veli

adna asla gerçeklemez. Nebiliin kendisi adna gerçekletii kimse ise,

veliye yardm edebilir, onu destekleyebilir. Nebilii kendim müahede

yoluyla böyle aldm ve bana her velinin velilikte kemale ermi kimseler-

den onu böyle ald ve aktard bildirildi. Fakat veli ‘srt
5

perdesinden

onu alr ve aktarr. Nebi ise bilgiyi üstten veya önden alr. Kalbine iner

veya kulana hitap edilir. Veli ise, nebiliin eserini zevk yoluyla bulur

(örenir). Bu yönüyle nebilikte veli, yanndaki ahs hisseden fakat kim

olduun bilmeyen köre benzer. Sûfler öyle demitir: ‘Allah’ ancak Al-

lah bilir. Nebiyi nebi bilir. Veliyi ise ancak kendisi gibi bir veli bilir.’

Nebi nebilii görmek üzere açk bir göz sahibidir. Veli, velilii görmek

üzere açk bir göz sahibiyken bir de nebilii ‘müahede ermek’ üzere

kör bir göz sahibidir. Çünkü nebilii ardndan (görecektir) Velinin

nebilikteki durumu, Kuran’ ezberlemi insana benzer. Çünkü kim Ku-

ran’ ezberlerse, nebilik onun iki yan arama girmi demektir. Hâlbuki

Hz. Peygamber gösüne veya gözlerinin arama veya kalbine dememi-

tir. Çünkü bu dierleri, velinin deil nebinin derecesidir. Tahsis kar-

snda kazanmann yeri nedir? Nebilik Allah’n bir tahsisidir ve onu dile-

dii kullarna tahsis eder. Kukusuz onun kaps, Hz. Peygamber’in var-

lyla kapanm ve mühürlenmitir. Velilik ise kyamet gününe kadar

kazanlmtr. Buna göre her kim onu elde etmek için çalrsa, onun

adna gerçekleir. Fakat onu elde etmeye çalmak ise, Allah’n bir tahsi-

sidir ve onu rahmetiyle diledii kullarna tahsis eder. Allah teala öyle

buyurur:
‘Kukusuz ki sen sevdiklerine hidayet edemezsin, fakat Allah dile-

diklerine hidayet eder .’5*5 Baka bir ayette ise öyle buyurur:
‘Kullarndan

dilediklerini onunla hidayete ulatrr .’536 Öyleyse velilik ancak nebilik nu-

ruyla kazanlr. Veliler ise, kullan üzerinde hakkn valileridir. Onlarn

arasndan seçilmi büyükler vardr ve bunlara resul ve nebiler denilir.

Daha aa mertebede olanlar için de veli ad devam eder. Öyleyse veli-

lik, hepsini bir araya getiren kapsayc ve genel felektir. Bu balamda

hepsi, velilik rütbesinde ortak olsalar bile, valilerin de mertebeleri var-

dr. Buna göre hükümdar halk üzerinde otorite sahibi olsa bile, kad da

validir, zabta da validir vs. Hükümdarn mertebesi nerede, zabtannk

nerede? Onlarn hepsi, valilikte emir sahibidir. Nebiler, resuller ve ku-
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tuplar hakknda söylediimiz her ey böyledir. Her veli kendi mertebe-

sindedir. Buna göre (nebilie benzetilen) saltanat, kazanm yoluyla ger-

çeklemez. Onun dndakileri ise elde etmek üzere çallr. Bu balam-

da birisi vardr, hükümdara para, hediye sunar ve hükümdar da kendi-

sine layk bir görevle onu vali yapar. Böyle bir vali, Allah katndan ken-

disi için veliliin sadaka, karlksz borç vermek, yakn akrabay gözet-

mek gibi iyilikler vesilesiyle gerçekletii kimselere benzer. nsanlarn

bir ksm ise, binerken, çkarken hükümdara lizmet eder ve ona yalan-

lar. Hükümdar bir ey emredip de herhangi bir ahs belirlemediin-

de, bu kii hükümdarn emirlerine uymak üzere hemen atlr. Hüküm-

dar da onun emirlerine süratle kotuunu ve amade olduunu görür vc

bu nedenle vali yapar. Böyle bir vali, Allah’tan velilii kendisini gözet-

me ve O’nun emirlerine balanma yoluyla elde eden kimseye benzer.

Söz konusu emirler, Allah’n kullarna farz klmad, sadece tevik etti-

i (nafile) ibadederdir. Bu durum, ‘kulum bana nafile ibadederle yakla-

r, ta ki onu severim; onu sevdiimde, onun duymas, görmesi ve des-

teklenmi eli olurum’ anlamndaki kutsi hadiste belirtilmitir. Velilikte

çalma vc kesbin anlam budur. Baz insanlar ise, hükümdara yaklar,

emrine uyarak kendisine hizmet eder, emirlerine uyduunu ona göste-

rir. Hükümdar da, o kiinin hükümdarln zorunlu emirlerini yerine

getirdiini ve onlar ihmal etmediini veya kendi aklnca yorumlamad-n görür. Aksine emirleri farz olarak telakki eder ve onlar yerine ge-

tirmeye koar, kendisiyle ayn rütbede bulunan kimse gecikirken ve on-

lar tevile kalkarken sürade emirlere uymaya koar. Hükümdar da onun

bu davrann görür ve kendisini vali yapar, onu halk içindeki vekili

yapar. te Allah’n kendisine farz kld emirleri ve ibadetleri yerine

getirmek için koan kimse de böyledir. Böyle bir insan, Allah’n emirle-

rini farz olarak alr, Allah’m kelamn ve emrini tevile kalkmaz. Çünkü

Allah onu seçmi ve en büyük veliliini ona vermitir. Kukusuz ki kes-

bin anlamn ve yerini, seçimin anlamm ve yerini örenmi oldun. Ar-

tk sen de bu yol üzere devam et! Bu, kendisinden içeri giren kimsenin

kurtulduu, dost ediniidii, ‘en yüce ufuktan’ çarld bir kapdr.

Bilmelisin ki, kendisine Cebrail’den ruhani bir ban uzand veli,

eminlerdendir. Onlar, dünya hayatnda bulunmayan ve yaratklarn

içinde Allah’a ait kimselerdir. Ahiret olup mertebesi ve bu dünya haya-

tnda kendisinde dürülmü olan özellik orada gözükür. Burada tann-
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mayan birisiydi. Çünkü ya çardaki bir tacir veya esnaf veya meslek sa-

hibi veya zabtalk, kadlk veya saltanat gibi bir görevle görevlendiril-

mi Müslümanlarn idarecilerinden birisiydi. Onun ile Allah arasnda

bilinmeyen srlar vardr. Kendisinde sakl olarak bulunan srlar ahrette

ortaya çktnda ise, onun hakknda öyle denilecektir: Kukusuz ki Al-

lah’n emin kullar vardr ve bu kii de onlardand. Allah'n emin kullar,

dünya hayatnda baka kullarnn kendisiyle göründükleri keramederle

görünmezler. Örnek olarak Allah’n baz kullarna vermi olduu dü-

ünceleri okumak, havada uçmak, su üzerinde yürümek gibi keramet-

lerdir. Gücünde bulunsa ve tasarrufu altnda olsa bile, böyle keramet-

lerden hiçbiri onun üzerinde görünmez ve sradan müminlerin davran-

d gibi davranmakta srar ederler. Dikkat ediniz! Bu insanlar, büyü-

üyle ve küçüüyle bu yol ehlinden olan Melamilerdir. (Cebrail’in ken-

disine yardm ettii) böyle bir ahs Muhammed ümmeti içinde, melek

topluluu içindeki Cebrail gibidir. O, bâtnda itaat ecülendir. Çünkü

Cebrail bir ruhtur ve dolaysyla bâtn sahibidir. Emir vermi olsa,

zahirde itaat edilen deildir, fakat emir vermez. Çünkü o sradan insan-

lardan herhangi bir ekilde farkllamaz. Dünya hayatnn kendisini ge-

rektirmedii halde kendisinden ortaya çkan bir kerametle onlarn gö-

zünde farkllasayd, yücelir ve sradan insanlara kar ortaya çkan üs-

tünlüü nedeniyle emrine itaat edilirdi. te emir vermi olsayd, emri-

nin reddedilecek olmasnn nedeni budur. Fakat o emir vermez. Bunun-

la birlikte batinda itaat edilen kendisidir. Allah’n eminlerinden bir grup

görmütük. Örnek olarak Abdullah Tahmest ve bn Ca’dun el-

Hannavi’yi verebiliriz. kincisi, direklerdendi (evtad) ve büyük birisiydi.

Zikrettiimiz bu makama sahip ârif, nefsi hakknda temkin sahibidir.

Binaenaleyh kendi nefsine hakim olan insan, Allah’ yaratt en güçlü

kiidir. Çünkü nefs rablik özelliiyle âlemde görünmek ister. Bu makam

sahibine ise Allah efendilik özellii tayan elbiseler giydirmi, herhangi

bir eye ‘ol’ dese, -arifin Allah katndaki mertebesinin üstünlüü nede-

niyle- söz konusu ey meydana gelecek ekilde, güçlendirmitir. Onun

gücündeki eylerden birisi de, melek olmasdr. Fakat bunlardan her-

hangi birisi onun sözlerinde veya fiillerinde veya ibadetinde olmak üze-

re üzerinde görünmez. Böyle bir ârif, Hz. Peygamber’in hasen bir ha-

diste hakknda hüküm verdii kimsedir: Bu hadiste belirtildiine göre,

Allah teala yeryüzünü yarattnda, yeryüzü sallanm. Bunun üzerine
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Allah dalar yeryüzüne dikerek onun sallanmasn gidermi ve onu sa-

kinletirmitir. Bunun üzerine melekler öyle sormu: ‘Rabbimiz! Da-
lardan daha güçlü bir ey yarattn m?’ Allah ‘evet, demiri’ demitir.

Melekler ‘Rabbimiz, demirden daha güçlü bir ey yarattn m?’ diye

sorduklarnda ise, Allah ‘atei’ demitir. Melekler ‘Rabbimiz! Ateten

daha güçlü bir ey yarattn m?’ diye sorduklarnda, Allah ‘suyu’ demi-

tir. Melekler ‘Rabbimiz! Sudan daha güçlü bir ey yarattn m?’ diye

sorduklaruda ise, Allah öyle cevap vermitir. ‘Havay’ Melekler ‘Rab-

bimiz! Havadan daha güçlii bir ey yarattn m?’ diye sorduklarnda ise

Allah öyle demitir: ‘Sa eliyle verdiini sol elinin bilmedii mümini

yarattm.’ Mümin sadakas sa eliyle verir ve sol elinden onu gizler.’-
te zikrettiimiz kimsenin hali böyledir. Kukusuz ki Hz. Peygamber

böyle bir mümini güç sahibi olmakla nitelemitir. Böyle bir insan, güç-

lü (diye bilinen) kimselerden daha fazla güç sahibidir. Çünkü neft, hem

cinsleri üzerinde bakan olma arzusunda yaratlmtr. Bu özellik, onun

yaratlndan ve doasndan kaynaklanr. Bir kimseye doandan ve ya-

ratlndan ayrl demek, onu çetin bir ile yükümlü tutmak demektir.

Bu çetin iin kendilerine kolaylamasn salayacak derecede bir gücü

onlara veren Allah’ tenzih ederim! Bunun nedeni, Allah’n onlara ken-

disi hakknda bilgi vermi olmasdr. Onlar bu bilgi için yaratlmlar-

dr. Kullua hakkn vermek, onlar öyle bir bilgiden al koymamtr.

Binaenaleyh onlar, Allah’n kullar adna seçmi olduu örnek yol üze-

rindeki kimselerdir. Onlar, en üstün mertebenin sahipleridir. Bu mer-

tebe üzerinde sabit kalrlar ve Allah katnda ikrama mazhar olurlar. Bu

mertebeye sahip bu ârif, Hakkn kendisine ayrd ve tahsis ettii

Efrad’dan (Tekler) biridir. Ardndan onlarla yaratklar arasna alkan-

lk perdesini çekmitir. Böylelikle söz konusu kimseleri kendisine ayr-

mtr. Onlar Allah’tan Allah onlardan razdr. Bu makam sahibine yüce

ve aa âlemde etkin olan güçlerden bin iki yüz güç verilmitir. Bun-

lardan birisini bütün âleme musallat etseydi, onu yok ederdi. Bu güçlü

insan böyle bir güce sahip olsa bile, üzerine sinek konsa, Allah’tan uta-

narak ve O’nu büerek, onlar uzaklatrmaya güç yetiremez. Bu konuyla

ilgili bilgiye gelirsek, ârif bu sinekleri Haktan kendisine gelen elçiler

olarak kabul eder. Sinekleri onun üzerine indiren Haktr. Bu nedenle

ârif, sineklerin kendisine getirmi olduklar bilgiyi gözeder. Sinekler el-

çiliklerini tamamladklarnda ise, Hakkn kendisinden bunu istemesi
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üzere, dilerse ayaa kalkar, dilerse oturur. Böylelikle bu arif, o sinek el-

çilerin konduu bir sandalye haline gelir. te sradan insanlarn yapt-

n yapmak yerine, sinekleri uzaklatramaymn nedeni olan bilgi bu-

dur. Bu konuda Allah’tan utanmaya gelirsek, çünkü sinekleri kendinden

uzaklatrmak nefsin rahatlamasn ve pein bir nimete ermesini salar.

Allah ise insan bu dünyada rahatlamak ve nimedenmek için deil, rab-

binc ibadet etsin diye yaratt. Böylelikle arif, sineklerden kurtulma ara-

ynda görülmekten dolay Allah’tan utanr, çünkü dünya rahat yeri

deildir.

öyle diyebilirsin: Dünya hayatnda helal eylerden nimedenmek,

insana serbest braklmtr. öyle deriz: Biz arif olmayanlar için bunu

reddetmiyoruz. Fakat ârif, yükümlülük otoritesinin altndadr.

Zahirinde veya bâtnnda kendisiyle nimedenmek üzere Allah’n verdii

her nimete ükür yükümlülüü elik eder. Bu teklif, kendisine denk bir

ükürle ilgilendii için, âriftn nimetten haz almasn engeller. Nimete

kar ükrü yerine getirdiinde ise, ükrü yerine getirmek de Allah’tan

bir nimetrir ve ona da ükür gerekir. Böylelikle ârif, terazide hakszlk

yapmamak üzere, zihni karlk bulmayla yorgundur. Böyle bir hale sa-

hip kimse nasl nimedenebilir kir Onun zahiri nimet iken bâtn gam-

dr. Ârif sürekli olarak zahirde ve bâtnda Allah’n ihsan ettii nimeder

içindedir. Fakat bu nimeder onun sadece üzülmesini ve daralmasn

salar. Sradan insanlar o nimederle sevinir ve onlar kullanrlar. Ârife

ise, dünya hayatnda içinden rahatik kaps kapanmtr. Dnda rahat-

lk görünse bile, her nefes, fark edilmeden bin kez ölür! Ömer b.

Hattab öyle der: ‘Allah bana her bir musibet verdiinde, onda üç ni-

met gördüm. Birinci nimet, musibetin dinim hakknda olmaydr.

kincisi ise, daha büyük bir bela olmaydr. Üçüncüsü ise, Allah’n o

musibete kar vaat etii sevaptr.’ Tek bir musibette üç nimet gören

kimse, hiç kukusuz ki, ondan daha büyük bir musibete geçmitir.

Çünkü onun musibetteki üç nimet nedeniyle ükretmesi gerekir. Allah

onu kendisine kar sabretsin diye tek bir musibede snamt. Bu musi-

bet hakkndaki bilgisi ise, onu üç musibede imtihan etmitir. Allah, tek

musibetteki üç nimeti kendisine bildirmesinin karlnda, bu nimet

nedeniyle ükretmesini emretmitir. Ömer’in marifetinin büyüklüüne

balanz! Kendisini nasl böyle bir ükürle yükümlü tutmutur? Musibet-

leri musibet olarak görmek yerine, onlar nimet olarak görüp gönül ra-
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hatlyla kabul ederek, nasl bir sayg gösterdiine baknz! Çünkü ni-

met özü gerei sevilen bir eydir. Ömer ise (musibetteki nimet ile) raz

olmu, rza, teslim, Allah’a dayanma ve sabr makamnn sahibi olmu-

tur. nsanlar böyle deerli bir zevk karsnda nerededirler? Bilmedikle-

rim müstesna, Ebu Bekir’den daha çok böyle bir makamda bulunmu

ve ona yerlemi herhangi bir veli yoktur. Çünkü Ebu Bekir’in

bâtnnda bulunan bilgiden hiçbir ey, (nefsine hakim olmadaki) gücü

nedeniyle, dnda gözükmemitir. Bunun tek istisnas ise, Hz. Pey-

gamberin vefat ettii vc insanlarn feveran ederek rivayetlerde geçen

sözleri söyledikleri gündür. Ebu Bekir onlar gibi davranmam, kendi-

sine vermi olduu gücü izhar etmitir. Bunun nedeni ise, dier insan-

lardan ayr olarak, Allah’n onu imamlk ve önderlie ehil yapmasdr.

mam ayk olmaldr, sarho olamaz! Öyleyse bu güç (serinkanllk)

Ebu Bekir’in Allah tarafndan peygamberin yerine halife yaptnn deli-

lidir ve nebiliini göstermek üzere peygamber için mucize delili mesa-

besindedir. Bir grubun gönül holuu bir grubun isteksiz tavryla, hali-

felik onun adna gerçeklemitir. Belirli bir grubun isteksizlii ise Ebu

Bekir’in halifeliinde bir eksiklik deildir, çünkü bu ilahi makamda da

(böyledir). Allah öyle der: ‘Göklerde ve yerde olan herkes, isteyerek veya

isteksizce Allah’a secde eder.*
37 Her eyin sahibi olan Yaratan’a isteksizce

secde ediliyorsa, yaratklar içindeki vekilleri ve halifelerinin -ki onlar re-

sullerdir- durumu nasl olabilir? Ya da Ebu Bekir ve benzerlerinin du-

rumu nasl olabilir? Binaenaleyh istekli ve istemeden itaat eden gönül-

süz bulunacaktr. Gönülsüzlüün nedeni ise, din sahibi ise sahip olduu

bir kuku veya din sahibi deil ise nefsinin arzusudur. Sahabeden Ebu

Bekir’in imamln isteksizce kabul edenler ise, nefsanî arzuyla hareket

etmemilerdir. Hepsi hakkndaki hüsnü zanla, onlar böyle bir davran-

tan tenzih ederiz. Fakat bu davran kendilerindeki bir kukudan kay-

naklanmt. Bir ksm, Allah bilgisindeki duruma göre deil, 'kendi

kukusu vc görüüne göre halifelie Ebu Bekir’den daha layk olduunu

düünmütür. Allah ise yeryüzünde Ebu Bekir’i halife yapacan takdir

etmitir. Ömer, Osman, Ali ve Haan da böyledir. Fakat Ebu Bekir’den

önce kimse gelmemitir vc Ebu Bekir kendisinden önce gelen (pey-

gamber) halifesi olarak vefat etmitir. Öyleyse Allah’n bilgisinde, onun

halife olarak belirlenmi olmas gerekir. Bu nedenle Ebu Bekir, ahirete

ilk irtihal eden olmas itibaryla, zaman bakmndan onlarn ilkidir. Bi-
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naenaleyh halifelikteki bu sralama, onlann ömürlerindeki sralamadr.

Dolaysyla hepsi bu yüce mertebeyi üsdenebilsin diye, ömrü daha uzun

olan kimsenin halifelikte daha sonra gelmesi gerekirdi. Onlarn birbirle-

rine göre üstünlükleri ise, Allah’n bilgisine havale edilir. Kendi katn-

daki deerlerini bilen Allah’tr. Çünkü yaratlm olan, kendisine bildir-

diinin dnda, Yaratan’n bilgisinde neyin bulunduunu bilemez. Al-

lah ise bu konuda bir ey bildirmemitir. Dolaysyla Hakkn zatnda

bulunan bilinmez. u var ki bir eyi var ettiinde, bilgisinde var olmas

rakdir edilmemi olsayd, o eyin var olmayacan biliriz. Allah bizi ge-

reksiz davranlardan korusun. Allah büyük fazilet sahibidir.

Böylelikle arifin mertebesini dikkat çekmek ve uyarma yoluyla son

derece özet bir ekilde bu menzilden açklam olduk. Çünkü bu ma-

kam yüce bir makamdr ve garip ayrntlar vardr. imdi de bu menzi-

lin içermi olduu bölümün fihristini sunalm:

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi, en büyük nurun gitmesi ve

hükmünün geride kalmasnn bilinmesidir. En garip eylerden birisi,

hüküm verenin kendisi yok iken, hükmün varldr. Hz. Peygamber’in

kendisi yok iken eriatnn yükümlülerdeki varl da bu konuyla ilgili-

dir. Gerçi baz kimseler âri’nin her daim mevcut olan Allah olduunu

kabul eder. Bu menzilde ilimlerin kaybolmas ve bunun sebebinin bilgi-

si vardr. Ehliyetleri olduu halde, mertebe sahiplerinin mertebelerin-

den azledilmesinin bilgisi bu menzille ilgilidir. Mertebeleri hak ettikleri

halde niçin azledilmilerdir? Ehliyet var iken böyle bir azil geçerli midir,

deil midir? Hükümdar görevlendirdii adil bir kady görevden alabilir

mi, alamaz m? Yoksa hükümdar kendisine hakszlk yapm ve hüküm

vermekten uzaklatrm olsa bile, gerçekte azledilmemi midir? Kad
böyle bir durumda iken hüküm verdiinde, hükmü dine göre uygulanr

m, uygulanmaz m? Böyle bir durumdayken belirli bir ahs hakknda

verdii herhangi bir hüküm uygulandktan sonra, hükümdar onun ge-

reini yerine getirmediinde ne olacaktr? Aleyhinde hüküm verilen ha-

sm hükümdarn kendisini atad yeni hakime bavurmay ister ve ikin-

ci kad birincinin aleyhinde hüküm verdii kimsenin lehinde hüküm ve-

rirse ne olacaktr? Acaba bu kii birinci hakimin hükmüyle kendisinden

alnm olan eyi geri alabilir mi, alamaz m? Bu ikinci hakimin hükmü

geçerli midir, deil midir? Geçerli ise, o da verdii hükümde birinci ka-

d gibi bamsz mdr, yoksa birinci kadnn vekili -fakat hükümdarn
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emriyle- gibi midir? Yoksa birinci kad hükümdarn kendisini bu gö-

revden almasyla azledilmi midir? Bütün bunlar bu menzilden öreni-

lir. Bu meseleyi ve delilini hakkyla örenmek isteyen kimse, tek bir e-

riatta gerçekleen nesih konusuna bakmaldr. (Bir eriatta neshin olabi-

leceini düünürse) kad’nn görevden alnmas da geçerlidir. Hüküm
koyan (nebilerin) hükmüne bakp Allah teala’nn bir ümmet içinde ba-

ka bir peygamber göndermekle herhangi bir nebiyi -ölmemi olduu

sürece- görevinden azletmediini gören kimse ise, hükümdarn kady

azledemeyeceini düünür. Öyleyse herkes, Allah'n kendisine gösterdi-

i eye göre hüküm verir.

Bu menzilin yüksekliinin bir yönü de, âlemdeki hakszlklarn

hangi mertebeden ortaya çktnn bu menzilden örenilmesidir. Hâl-

buki sadece mutlak adalet vardr. Öyleyse bu hakszlk nereden ortaya

çkmtr? Hangi hakikate baldr? Allah’n sayelerinde âlemi koruduu

alimlerin âlemden ayrlmas, amel binekleri üzerinde kelime ve himmet-

lerin inmesi bu menzilden örenilir. Bunlar niçin olmutur? Ahirctteki

dirili bütün canllar için geçerli midir, yoksa sadece insan vc cinlere

özgü müdür? ‘Ey insan ve cinler sizin hesabnz ele alacaz’'™ ayetinin

anlam nedir? Unsurlardaki bakalamalarn ilmi, doal cisim ve ruhun

bileiminden doan eylerin bilinmesi bu menzille ilgilidir. Ruh kar-

snda beden, ikisinden meydana gelen çocuu dourmak üzere, erkek

karsndaki kadn gibi midir? Acaba ölüm ricî talak mdr, bain talak

mdr? Çünkü alimler öyle demitir: Kadn öldüünde, kocas için ya-

banc birisi gibidir. Dolaysyla erkein kadn açmas mümkün deildir.

Baka baz bilginler ise, kocalk mahremiyetinin sürdüü görüündedir.

Dolaysyla koca ölen karsn ykayabilir ve karsyla ilikisi hayattaki

hali gibidir. Ölüm ricî talak gibi saylabilir. Bu durumda ruhlar, dirili

esnasnda cevherleri bakmndan bu bedenlere döndürüleceklerdir. Ricî

talak deil de bain talak ise, yine ruhlar bedenlere döndürülür fakat bir

araya gelileri deiir. Bu durumda ruhlar için baka bedenler yaratlr.

Bu yeni bedenler nimete mazhar olacaklar için daha duru ve daha güzel

iken azaba düçar olacaklar için ise, bunun tersidir. Çocuklarn konu-

masnn bilgisi de bu menzilden örenilir. Acaba onlar hangi mertebe-

den konuur? Onlar kim konuturmaktadr? Bu çocuklara örnek ola-

rak, sa, Yusufun olu ve Cüreyc’i verebiliriz.
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Ben de genç bir adam görmütüm, ad -Allah daha iyi bilir ya-

Abdülkadir idi. Onu Dmek’te bn Revaha medresesinde görmütüm.

Geldi ve selam verdi. Bana baz kimseler ondan söz etmiti. Onlarn

içinde Zeki b. Revaha -ki medresenin sahibiydi- da vard. öyle demi-

lerdi: ‘Bu gencin annesi kendisine hamile iken, haprm ve ‘Elhamdü

liliah
5 demi. Çocuk annesinin kamndan kendisine orada bulunan her-

kesin duyaca bir sesle ‘Allah sana merhamet etsin’ demitir. Kendime

gelirsem, benim emme çamda bir kzm vard, ikiden küçük birden

büyüktü. Konuamyordu. Ben de kendisiyle akalamak üzere öyle

dedim: Zeynep! Hemen bana kulak verdi. ‘Sana bir ey sormak istiyo-

rum, bana fetva vereceksin. Eiyle cinsel ilikiye girip de boalmayan

kimsenin durum hakknda ne dersin? Bu kii ne yapmaldr?’ Açk ve

anlalr bir dille ‘Ykanmas gerekir
5
dedi. Annesi ve ninesi de onu du-

yuyordu. Ninesi bir çlk atm ve baylmt.

Bu menzille ilgili baka bir konu ise, dürülmenm ardndan yayl-

mann bilinmesidir. Nitekim Allah teala öyle buyurur: ‘Gökler sa elin-

de dürülmütür 5539 Silme ve ispat ilmi, nurlarn art ilmi, tecelliyi sala-

yan ilahi yaknlk ilmi, gaybet ve huzur ilmi, yldzlar ilmi, zaman ilmi,

eriatlarn inmesinin ilmi, onlar indirenin ve kendisine indirilen kimse-

nin özelliinin bilinmesi, bu indirmenin bir tahsis olup olmadnn bi-

linmesi de bu menzille ilgilidir. Teyit, otorite ve âlemde Hakka vekillik

ilmi bu menzille ilgilidir. nsann kendi nefsinde Hakka vekil olmas da

bu konuyla ilgilidir. Keif ilmi, insanlar ile bu keif sahibinin kendisini

örendii ey arasndaki perdenin mahiyetinin bilinmesi, kefin bu yol-

da bir art olup olmadnn bilinmesi, ulvi ruhlar görmenin bilinmesi,

ulvi ruhlar gördüünü iddia eden dürüst kimseyi yalancdan ayran

alametin bilinmesi bu menzille ilgilidir. Bu konuda doru sözlüyü ya-

lancdan ayrt ettiimiz bir takm alametlerimiz vardr. Baz alametlerle

ise, doru söyleyen insann ulvi ruhlardan m, yoksa karsnda bir ta-

km hayali suretler görünüp onlar melek veya cinnî mi zannettiini

ayrt ederiz. Hâlbuki o, sadece hayalinde bir takm misaller görmütür.

Bunlar vehim gücünün dnda hayal otoritesi kendisine hakim olarak

ona göstermitir. Bizim bu gibi durumlara ait alametlerimiz vardr.

Böyle bir insan gördüü ey hakknda doru söylemekte, melek veya

cinnî gördüü hakkmdaki hükmünde ise yanlmaktadr. O görülen ey,

ne melektir ne cin! te bu da bu menzilin özelliklerinden birisidir.
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Tehdidin bilinmesi ve neye döndüü de bu konuyla ilgilidir. Kuran’a

kar koymaya çalan kimseye bu düünce nereden gelmitir? Amr b.

Osman el-Mekkî Hallac’n yanna geldiinde, TMe yapyorsun?’ diye

sormu, o da ‘Kuran’a kar (ona denk bir metin ortaya) koyacam’

demitir. Bunun üzerine eyh, kendisine beddua etmitir. Pirler öyle

der: ‘Hallac’n bana gelenler, o pirin bedduasndan dolay gelmitir.’

Baka bir örnek ise tezhipçi Sabit b. Anter el-Halevî’dir. Alt yüz bir

senesinde kendisiyle Musul’da karlatm. Kuran’a kar koymaya çal-

yordu (Kuran’a denk bir metin getirmeye çalyordu). Duyduuma
göre, bir takm sureler okuyordu. Mizacnda bir bozukluk vard. Fakat

insanlarn en zahiderinden ve en ereflilerinden birisiydi. O sene ölmü-

tü. Sonradan gerçekleen meiyedn bilgisi de bu menzille ilgilidir. Aca-

ba Earilerin kesp konusunda ileri sürdüü gibi onun fiillerde bir etkisi

var mdr, yok mudur? Acaba o Hakkn mazharlarndan birisi midir,

yoksa bir vakit Hakkn mazhar olurken -ki bu vakit hükmünün etkin

olduu vakittir-, baz vakiderde Hakkn mazhar olmaz ve bu durumda

da etkisiz kalr. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

UÇ YUZ DÖRDÜNCÜ BOLUM
Musevî Makamdan, Zenginlii Fakirlie Yelemenin
ve sevî Mertebeden, Fakirlii Zenginlie Yelemenin

Menzilinin Bilinmesi

Muhakkikin nejsinir zenginlii ödünç

Nefsin yoksulluu zillet ve krklk

Fakir hükümdar bile olsa

Alemleri ziyaret eder de kendi ziyaret edilmezdi

Zengin köle bile olsayd

Gene de önde olmak ve övünme onun olurdu
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Bilgisizlik hükmü yaratklara yayld

Bilginin ise urad bir ev yok

u msralar da bu menzilden söyledik:

Olu içerdii eksiklik nedeniyle kör

Ikta eksiklik yok ki onu gizlesin

Kemal sana, zdd bana ait ki

Yerine getirmem gereken bir sözleme var aramzda

Sen benim bilmemle Marufsun

Bilgisizlik denizimde aklm boulmu

Halden bana size ait olan ver

Bana ait olan deil, benim perdem tecellisinde

Ben benden aknm, beni yürüttüünde

Sarkmasndayaknlmn etkisi nasldr

Yaknlm olmasayd delil bulunmazd O’na

Onun götürdüü eye ben illet deilim

De ki, bilgin hakk için
,
sevinme, elin baaramad

Onda açk olan bilgisizlikten bakasn

Yine bu menzilden unlar söyledim:

Yaknlm olmasa, yaklamazd

Ne tecelli ne yaklama olurdu

Kendi varlm O’ndanfani oldu

Süslendii ey nedeniyle yüce oldu

O'nun arznda imam olarak kalktm

Yüce bir halife ve efendi olarak

Rabbimin hükmüyle onda hüküm veririm

O ise gözden kaybolmad
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Muradm benim adma tamamlannca

Efendiye seslendim, buyur dedi

Kendisinden çktm eye al beni

Dedi ki: Peki, ho ve safa geldin öyleyse

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, Allah teala gönlü krk
yoksul kuluna kar kendisi hakkmdakinden daha kskanç ve gayretlidir.

Allah teala yasaklar ihlal edildiinde, kullarndan O’nun için gayret

göstermelerini istemitir. Fakar Allah adna gayret göstermenin övgüsü

de sonuçta kula döndüü gibi Allah’n kulu hakkndaki gayretinin öv-

güsü de insana döner, O’na deil! Baka bir ifadeyle Hak, sana olan

övgüsüyle seni överken senin O’na dair gayretinle de yine seni över.

Her iki halde ve bütün yönlerden övülen sensin. Bu iyilik, kul adna

gerçekleebilecek en üst makamdr ve onun ardnda kesinlikle bir ma-

kam yoktur. Öyleyse kulun bu makamda kendinden dolay gayretke

olmas gerekir ve bu zorunludur. Çünkü Allah da ondan dolay gayret

gösterir. taat edüen ve hükmü geçerli bir hükümdar konumunun üs-

tünlüüne ramen sana ziyaretçi olarak gelebilir. Ayn anda yoksul bir

insan da sana ziyaret için gelebilir. Böyle bir durumda sen fakiri kabul

et ve sana gelmesine yol açan iini halledene kadar kendisiyle ilgilen.

Hakkn fakir kulundaki tecellisi, o hükümdarn suretindeki tecellisinden

üstün ve yücedir. Çünkü itaat edilen hükümdarn suretinde Hakk -

kendisine layk tarzda- mertebesinden baka bir yerde tecelli etmi ola-

rak görürsün. Bu tecelli, anna layk tarzda, tenzihten baka türlü bir

tecellidir. Yoksa kul adna efendilik mertebesi nasl olabilir ki? Kuku-

suz kul efendilik mertebesinde ve onunla ortaya çktnda, bu merte-

beyi ihlal etmi demektir ve durum konuyu bilmeyenlere sorunlu görü-

nür, mertebesinde kendi suretine göre gördüklerinde, efendi ile köleyi

ayrt edemezler. Bu nedenle Allah teala öyle buyurmutur: ‘

Gece ve

gündüz Rablerine dua edenlerle birlikte kendini sabretmeye altr. Onlar

rablerinin rzasn talep ederler. Dünya süsünü isteyerek, gözlerini onlardan

çevirme. Kalbini zikrimizden habersiz yaptmz ve arzusuna uyan kimseye

itaat etme. Onun emrine itaat edilir. De ki ite Rabbinizden hak! Dileyen ona

iman etsin, dileyen inkâr etsin
.'* 40 Yani Allah yolunda knayanlarn kna-

mas sizi alkoymasn. Bu ayetin ini sebebi, udur: Müriklerin içinden
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Akra b. Habis ve benzerleri, öyle demilerdi: ‘Bizi Muhammed ile otu-

rup kalkmaktan sadece bu kölelerle oturmas engellemektedir.’ Bunu

derken de Bilal, Habbab b. Eret ve benzerlerini kast etmilerdi. Böyle-

likle bu kölelerle ayn mecliste bir araya gelmek. Onlara ar gelmiti.

Hz. Peygamber ise, böyle insanlarn imana gelmeleri hususunda hrs-

lyd ve bunun için kölelere, onlar yanndayken, konumay bitirene ka-

dar kendisine yaklamamalarm emretmiti. Ya da ayn anda köleler ve

zenginler huzuruna geldiklerinde her bir grup için ayr meclis açmay

düünmütü. Bunun üzerine Allah, kulluk ve yoksulluk makamnn yer-

siz tezahür eden izzet ve ilahlama özelliiyle ihlal edilmesi karsnda

gayrete gelerek, bu ayeti indirmitir. Bu nedenle Hz. Peygamber böyle

kölelerle sohbet ederken, sözü ve oturmay uzatsalar bile, kendileri

kalkmadkça Hz. Peygamber de kalkmaz ve öyle derdi: ‘Allah bana

nefsimi onlarla birlikte hapsetmeyi (sabr) emretti.’ Söz konusu kimse-

ler peygamberin huzurunda sohbeti uzattklarnda, Ebu Bekir gibi sa-

habenin bazlar onlara Hz. Peygamber’in ilerini görebilmek üzere

kalkmalarm iaret ederdi, ite bu, Allah’n krk gönüllü ve yoksul kul-

lar karsndaki gayretinin bir yönüdür. Ayn zamanda bu durum, kul-

luun ve onda yerlemenin üstünlüü hakkndaki en güçlü delillerden

birisidir. Söz konusu makam, insanlar kendisine davet ettiimiz ma-

kamdr. Çünkü bütün insanlara makam ve mal sahipleri büyük görü-

nür. Çünkü zenginlik ve izzet Allah’a aittir. Bu nitelikler her nerede or-

taya çkarlarsa, insanlar onun karsnda boyun eer ve kendisine muh-

taç olurlar. Bu balamda onlar, sadece bu nitelii görmekle, dorudan

zenginlik ve izzet ile dolayl zenginlik ve izzeti ise ayrt edemezler. Bu

nedenle de kendilerinden yüz çeviren ve sahip olduklar eyleri küçüm-

seyenler, insanlarn gözünde büyür. Bütün izzet ve saltanadarna ra-

men, böyle zahitler karsnda hükümdarlarn köleler gibi durduklarn

görürsün. Bunun nedeni onlarn Allah sayesinde zengin olmalar ve iz-

zetlerinde sahip olduklar mallarda kendilerine muhtaç olmaylardr.

Yoksul insan bir zenginden bir miktar mal istese, ihtiyacn karlamaya

çalsa bile, istedii ölçüde onun gözünden düerdi. Öyle ki bir zahidin

hükümdarn kalbindeki mertebesi kendisinden bir ey istemeden önce

ve sonra tartlm olsayd, istedii mal ölçüsünde bir eksiklik meydana

gelirdi. Binaenaleyh hakkn nitelii her nerede ortaya çkar ve gözükür-

se, bu nitelii hak eden kimsede ve hak etmeyende ortaya çkn ayrt
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etmeyen insanlar tarafndan sevilir ve beenilir. Bu cahil insan, insanla-

rn mala en çok muhtaç olannn elinde en çok mal bulunan kimse ol-

duunu bilmeliydi. Çünkü fakir ve yoksul kii, zorunlu olarak gediini

kapayacak eye muhtaçtr. Öyleyse bu zati bir yoksulluktur. Mal ile

zenginlemek ise, maln çokluuna ramen böyle deildir. Maln ken-

dinin, evladarnn ve torunlarnn ömrüne taksim edip yeterli gelecek

kadar zengin olan bir insan, ailesini ve çohk çocuunu brakr, malyla

yolculuk eder, (mal kazanma arzusu) onu tehlikelere atar, düman böl-

gelerine gönderir, douda ve batda yalçn ehirlere ulamaya çalr.

Bütün bu yolculuun amac ise, kendisine iddetle muhtaç olmas ne-

deniyle, sahip olduu mala bir dirhem daha katabilmek arzusudur. Bel-

ki de bu üave dirhemi ararken ölecektir veya mal boulacak veya ken-

disinden alnacaktr. Belki de yolculuk esnasmda esir olacak ve öldürü-

lecektir. Bütün bu güçlüklere ramen insan, bu ilave paray kazanmak

uruna yolculuk yapmaktan geri durmaz. Bügisizlii ve bu ar yoksul-

luu olmasayd, daha deersiz olan bir eyi elde etme arzusuyla deerli

olan tehlikeye atmazd. Yoksul zahit ise, bu zengin kiinin kendisinden

çok daha fazla yoksul olduunu ve yoksulluu nedeniyle knanm ol-

duunu görür. Bu zahit insan Rabbi sayesinde bu amaçlardan müstani

olmasayd, tacir vc hükümdarlardan daha çok mal talebi hususunda

hrsl olacakt. Bu konuda baz msralar yazmtk:

Mal ile boyun edirilir her güçlük

Gök ve yer âlemindeki güçlük

Alim onu perde sayar

hsann tadn bilemediler

Nefislerde ondan bulunan ey olmasayd

Allah duaya karlk vermezdi

Zannetme ki mal gördüün eydir

Mücevherler, paralar vs.

Evladm! Mal öyle bir ey ki

Yaratklardan seni müstani klar
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Sen Yüce Rab ile zengin ol

Hakka kar da vefayla davran

Baka bir kaside ise öyle demitik:

Mal bozuk her eyi slah eder

Cömertlen de mal ile hatalar gider

Bu, yoldalarmzn ihmal ettii bir yöntemdir. Onlar, Allah ile

zenginlemenin mertebelerin en üstünü olduunu zannetmilerdir. Bu

konudaki kantlar ise, Allah’a muhtaçla tam olarak dikkat çekmekten

kaynaklanr ki, bu gerçekte onlarn niteliidir. Onlar bu nitelii, içerme

yoluyla, Allah ile zenginlemeye dahil etmilerdir. Bunun nedeni, nite-

liklerinden çkmak demek olan (Allah ile) zenginlie dönük sevgileridir.

Adam dediin, deerini bilen ve niteliini bilfiil hale getiren ve bulun-

duu mertebenin dna çkmayan kimsedir. Bunun yan sra, Rabbinin

kendisine giydirdii elbiseyi, verdii ad ve lakab korumaldr. Bu ba-

lamda Allah teala öyle buyurur: ‘Siz Allah’a muhtaç olanlarsnz. Allah

ise zengin ve övülendir.**' Nefs, kendini beenmilii ve bilgisizlii ne-

deniyle, ‘zengin’ adnda rabbine ortak olmak ister. Böylelikle, zengin

adm alabilmesi ve yoksul adndan kurtulabilmesinin yegane yolunun

Allah ile zenginlemek ve onunla nitelenmek olabileceini görür. ki

adam arasndaki farka baknz! Arkadalarmz arasnda nefiste gizli bu-

lunan bu taknlklara dikkat çeken kimseyi görmedim. Allah ise, bu

konuda kullarnn dikkatini çekmitir. Buna ramen kullar, duymam
ve görmezden gelmilerdir. Defalarca, bu konuda bir uyar var m diye

baktm, fakat göremedim. Allah’tan dileim bu konuda yalnz kalma-

man ve arif kardelerimizin de bu meseleye dikkat çekmelerini salama-

sdr. Bizim arkadalarmz ise, bu uyary bizden alm ve kendi nefisle-

rinde onu hakkyla kavramlardr, Artk onlarn üzerinde kalan yegane

ey, fakirlikle ahlakianmak ve onun sürekli bir nitelikleri haline gelmesi

için çalmaktr. Fakat bu durum evlatlarmza bunu örettikten sonra

olmutur. Onlar da bu mertebeyi örenmi ve arif insanlarn bile bu

konuda bilmedikleri hususun farkna varmlardr. Böylelikle onlar ad-

na büyük bir iyilik gerçeklemitir. Bu bilgi ise, onlar Allah karsnda

saygszlktan alkoymutur.
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Allah yolundaki saygszlklardan birisi -ki bu Allah’n kendisiyle

arif kullarn aldatt hususlardan biridir- eyhlerin terbiyede kendileri-

ne muhtaç olmalar nedeniyle müritleri üzerindeki basklar ve onlardan

farkllamalardr. Çünkü eyh bu makama hakkn vermediinde, mü-

ridin kendisine muhtaçl eyhi hal bakmndan Rabbine olan muhtaç-

lndan perdeler. Bu durumda ise, Allah ile zenginlii müahede eder.

Allah ile zengin olmak ise, izzeti gerektirir. Bu makam sahibi muhakkik

ise, sahip olduu bilgi nedeniyle müritlerinin kendisine muhtaç olduk-

larn gördüünde, bu nedenle Allah’a ükreder. Çünkü Allah kendisine

muhtaç olan kullarn ona yönlendirmi, onlar da kendisine muhtaçlk

özellikleriyle eyhi Allah’a muhtaçla yöneltmilerdir. Belki müritler

kendisine muhtaç olmasalard, eyh de Allah’a muhtaçln unutabile-

cekti. te gerçek eyhin hali böyledir. Binaenaleyh böyle bir eyh, ken-

disine muhtaç müritlerine ayann kaymamas için kendisini yolda sa-

bit tutan kimseler gözüyle bakar. eyh boulurken kendisine uzatlan

bir eli bulan birisi gibi görür kendisini. Böyle bir insan, hayatn koru-

duu için ne kadar sevinir ve uzatlan ele sarlrsa, eyh de müritlerini

öyle görmelidir. eyh müridinin kendi üzerindeki hakkn, boulurken

kendisine elini uzatan birinin hakkndan üstün tutmaldr. Binaenaleyh

mürit, hal bakmndan, eyhin eyhidir. eyh ise söz ve terbiye yoluyla

müridin eyhidir. Akll isen, hiç kukusuz ki sana en nefis yolu açkla-

m olduk. Artk sen de o yol üzere amel et! Yaplabilecek bir nasihat

kalmamtr. Bu konuda u msralar söylemitik:

Ben bir köleyim, zilletyakr köleye

Kendimi izzete müstahak görmem

Bakn bana, bir söz söyledim ki

Benim sözüm, fiil, hal ve akittr

Baka biri ‘köleyim/kulum’ derse

Ona da bu nedenle buyur der

Ey samimi dost! Bilgi zanla ortadan kalkmaz. Hali böyle olan biri-

si, ziyana uramlarn en zararlsdr, iman izzeti dala üstün, fakirlik

izzeti ise, kula yarar olandr. Yoksul mümini, malyla zengin, maka-

myla itibarl ve fakat kendinden perdelenmi müminden saygn görme-
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lisin. Çünkü fakir mümin, senin hakikatinin tecelli ettii bir yerdir. Sa-

na ise, yolunun dna çkmaktan saknarak, hakikatini müahede etmek

emredilmitir. Öyleyse fakir mümin, içinde kendini gördüün bir ay-

nandr. Mal nedeniyle zengin olan mümin ise, senin için pasl bir ay-

nadr. Dolaysyla sen kendini onda göremezsin ve yüzünde gerçekleen

deimeyi anlayamazsn. Allah teala peygamberini bo yere ikaz etme-

mitir. Aksine Allah, burada hidayet yollarnn en üstününü açklam,

baya yola sapmaktan alkoymutur. Allah, zorlayarak ve icbar ederek,

sana hu nasihatte helirrriim hususu söylemitir. Öyleyse sen zenginlik

ve izzeti onlar hak edenden ayrma -ki onlar hak eden, Allah’tr-. Böy-

le yaparsan, bilgileri gaflet ve unutmayla kirlenmemi olan bilginlerden

birisi olursun.

Mazeret: Kamil olduklarna tanklk eden insanlarn bile kendisin-

den habersiz kald örnek yolu sana açkladktan sonra, bilmelisin ki:

Haller hiç kukusuz insana sahip olur. Bir ahsn hallere sahip olduu-

nu söylediini duyarsan, (bil ki) bir hale ancak baka bir hal vastasyla

sahip olabilmitir. Bu durumda baka bir hale sahip olmasn salayan

hal, içinde bulunduu vakitte onun üzerinde hüküm sahibi olan haldir,

çünkü vakit artk ona aittir. Yoldalarmzdan baz insanlar bu konuda

yanlm, nebiler ile veliler arasndaki farklardan birisini hallere sahip

olmak sayarak öyle demilerdir: Nebiler hallere sahiptirler. Velileri ise

halleri yönlendirir. Bu, her yönümle, büyük bir hatadr. Çünkü insan,

üzerinde bulunaca ve vaktini ona göre deerlendirecei bir halden ke-

sinlikle yoksun kalamaz. te bu hal, onun üzerinde hüküm sahibidir.

Bilmelisin ki, Allah teala adamlarn büyüklerinin nefislerine her ne-

rede ortaya çkarsa çksn hakkn niteliklerini yüceltme duygusu yerle-

tirmitir. Bu nitelik bir yerde dolayl olarak gözükürse, bu velinin söz

konusu kimseye/yere saygs, niteliin ortaya çkt yerin kendisinden

deü. Hakkn niteliinden kaynaklanr. Bundan habersiz kalrsa, nitele-

nen nedeniyle niteliin kendisinden perdelenir ve nitelii yüceltir. Bu

sayg. Haklan bu nitelii kendisine giydirdii kimseye gösterilmesi ge-

rekir, yoksa nitelii çalana deil! .Onu çalan ise, sahip olmad bir mal-

la doyan birisi gibi, yalan elbise giyene benzer. Veli, bir ahsta kendisi-

ne gözüken Hakkn niteliini yüceltip baka bir ahsta bu kez Hakkn

baka bir niteliini gördüünde, onun niteliinden yüz çevirir. Bunun

nedeni, kendisini görmekle Haktan yüz çevirmi olmaktan duyduu
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endiedir. Bu veli sadece tazimi amaçlamtr. Buna bir de Hakkn nite-

liinin gözüktüü mahallin yüceltilmesi gelir, fakat bu, sayg gösterenin

amac deildir. Yine de dikkatini çektiimiz husus, önceliklidir. Nite-

kim Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘nsanlar mertebelerine yerletirin.’

Baka bir hadiste ise ‘nsanlar mertebelerine yerletirmek bana emre-

dildi’ denilir. nsanlar mertebeleri, hiç kukusuz, bellidir. Hz. Peygam-

ber her bir kiiyi kendi mertebesine yerletirin dememi, ‘insanlar’ de-

mitir. Öyleyse onlar kapsayan genel özellik, Hz. Pcygambcr’in insan-

lar kendisine yerletirmelerini emrettii niteliktir. Bu ise, bizim zikret-

tiimiz ve dikkat çektiimiz zillet ve yoksulluktur. Kuran’da yer alan ve

gerçekte insana ait olmayan her nitelik, ehli olmayan birisinin sahiplik

iddiasnda bulunduu bir eyin karlnda zikredilmitir. Böylelikle,

onun adna daha öretici olsun diye, hemcinsiyle karlk verilmitir. Bu

konuda Abdullah b. Selül öyle demitir: ‘Medine’ye dönersek, aziz olan

zelil alan oradan çkartacaktr
™1 Bunun anlam, biz Muhammed’i (as.)

ve sahabesini Medine’den çkartacaz demektir. Olu Hz. Peygamber’e

gelmi durumu bildirmi ve babasn öldürmek üzere kendisinden izin

istemiti. Çünkü o u ayeti duymutu: ‘
Allah’a ve ahiret gününe iman

eden bir kavmin babalan bile olsa Allah’a ve peygamberine dümanlk eden-

leri sevdiini görmezsin ™3 Babas münafklardan birisiydi. Bunun üzeri-

ne Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Muhammed arkadalarn ördürtü-

yor denilmesini istemiyorum.’ Allah ise, münafklarn aziz olduklarn

iddia etmelerinin karlnda, izzeti peygambere ve müminlere izafe

ederek öyle buyurmutur: ‘
Medine’ye dönersek, aziz olan zelil olan ora-

dan çkartacaktr dediler, izzet Allah’a ve peygamberine ve müminlere aittir.

Fakat münafklar bilmez™ Yani münafklar izzetin kime ait olduunu

bilmedikleri halde, onu Allah’n dmda müminlere nasl nispet edecek-

lerini nereden bilsinler ki? Onlar müminlerin ve peygamberin izzetteki

payn bilmezler. Hâlbuki Allah onlarn çkartlmasndan söz etmemi,

peygamber de onlar ehirden sürmemitir. Aksine bu sözü söyleyen in-

san, ölene kadar Medine’de kalm, daha önce kendisine yapt bir iyi-

liin bedeli olarak, kefeni olmak üzere de Hz. Peygamber kendi elbise-

sini göndermiti. Bu iyilik, Bedir savanda esir düen Peygamber’in

amcas bn Abbas’a bu münafn kendi elbisesini giydirmi olmasndan

kaynaklanmt. Böylelikle onun ahirette peygamberden hak istemesi

söz konusu olmayacaktr. Bir ariften böyle bir davran ortaya çktn
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gördüünde, onun Hakkn niteliini yüceltmek ve nefsim aalamak

için böyle davrandn bilmelisin. Makamda ondan büyük veya ona

denk olduunda, belirttiim hususu ona söyle! Bu makam sana ait ise

ve sen ona tanklk edersen, zorunlu olarak o halde kendisinden daha

büyük olursun. Bununla birlikte baka baka bir makamda ondan aa-

da bulunabilirsin. Her halükarda ona (belirttiimi) söylersin. çinde

bulunduu hal inanma hali ise, öüdünü kabul eder. tiraz eder ve ‘be-

nim gibi birisine mi bunu söylüyorsun?’ demeye kalkarsa, onun Allah’n

gözünden dümü olduunu bil! Allah onu kulluundan ve imandan

perdelemitir. Sen de onu brak. Bu durumda Allah’n farz kldm
yapm olursun ve ona da dua et. Çünkü Allah onun basiretini Allah

yolunu görmekten perdelemitir.

Bilmelisin ki, dikkatini çektiim bu nitelik, bize kutsiyet mertebe-

sinden hal ve müahede olarak verilmitir. Öyleyse onu ortaya koyan o

mertebedir. Bu nitelik ile nitelenen kimse ise, Allah katnda en üstün

mertebesi olan kimselerdir. Resul ise, risalette en üstün mertebe önün-

dür. Nebi ise, nebilikteki en üstün mertebe onundur. Veli ise, velilikte

en üstün mertebe ona aittir. Mümin ise, imanda en üstün menzil ona

aittir. Hristiyan veya Mecusi veya Yahudi veya deist (muattl) ise, ken-

di snfnda ve makamnda en üstün nitelikte bulunur.

Adamlardan büyük olan

Snrl ve belirlenmi olarak onu iddia etmez

Ya da Yahudi, Hristiyan veya Mecusi olarak

Veya deist , mürik ve birleyen olarak

Tenzih eden, tebih eden, mekanl olarak

Mümkün
,
ruhani ve bedenli olarak

Celal ve cemalinin nitelikleri kapsad

Bütün yaratklar, ta ki maksat oldular

Kskanç çift olmayan kimsedir

Kendinden, dalalet ve hidayet yolunu
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Bu niteliin bulunduu mahallin sahibinin -hangi dinde vc mez-

hepte olursa olsun- hidayete dönmesi, Müslüman olmas, kesin bir keif

ve doru bir bilgiye dayal olarak güzel ahlaka komas zorunludur.

Böylelikle, iman bakmndan insanlarn en kâmili, Allah katndaki men-

zili bakmndan en yücesi, resullerin, nebilerin, velilerin ve müminlerin

menzillerini ve birbirlerinden üstünlüklerini bilen birisi olur. Onu Müs-

lüman olmaya sevk eden nitelik, Allah katnda kulun hakknda nitelikle-

rin en büyüüdür. Söz konusu nitelik kulu yüce mertebelere yerletirir,

illiyyîn’e yükseltir. Orada kendisini meleklerin arasndan Allah karsn-

da saygn melekler karlar. Rabbine ibadet ederken O’nu görür gibi

ibadet eder. Söz konusu melek, kendisiyle kul arasndaki iliki nedeniy-

le, Allah katndan bu kula inen melektir. Bu menzilden bu kadar açk-

lama yeterlidir.

Menzilin içerdii ilimlerin ve meselelerin (fihristine) gelirsek, ni-

metlere nankörlük ve nankörlüün (ve küfrün) ayrntlar, nankörlüün

insan nereye götüreceinin bilinmesi bu menzilin ilimleri arasudadr.

Örnek olarak kölenin nankörlüü, namaz terk eden kimse, Allah’n ba-

z ayetlerini terk eden kimse, balangç ilmi, eriatlarn konulmasnn

ilmi, berzahlar ilmi, dirili ilmi, yeryüzü besinlerinin ilmi, göklerin emri

ve gök ile yeryüzü arasnda meydana gelen eylerin ilmi, Hakkn yö-

nelmeleriyle olu arasnda gerçekleen eylerin ilmi, her çifr arasnda

meydana gelen eylerin ilmi, insan vc hayvann bilinmesi, kyametin bi-

linmesi ve niçin ‘saat
5

diye isimlendirildiinin ilmi, bütün dillerde keli-

meden anlalan bu anlamda mdr, deil midir? Onun duymayla, gör-

meyle idrak edilen ve belirginleen bir sureti var mdr, yok mudur?

Her bir mertebeyi var eden niteliklerin bilinmesi -ki bu sayede ehli fark-

llar-, iki kitabn bilinmesi bu menzille ilgilidir. Bunlar, Hz. Peygam-

berim sahabesine gösterip öyle dedii iki kitaptr: ‘Birinci kitapta cen-

netliklerin ad, babalarnn, kabilelerinin ve airetlerinin ad vardr. Di-

er kitapta ise cehennemliklerin, babalarnn, kabilelerinin ve airetleri-

nin ad vardr.’ Kitaplar küçük, isimler çoktur. Buradan, büyük küçül-

tülmeden ve küçük büyültülmedin, büyüün küçüe girdirilmesi öre-

nilir. Aksi halde, hangi kitap bu isimleri sdrabilirdi? Akln imkânsz

sayd bir eyin de Allah karsnda imkânsz olmayaca buradan ö-
renilir. Böylelikle Allah’n akla göre imkânsz olan eye güç yetirebildii

örenilir. Söz gelii Allah, birinin büyüklüü ve ötekinin küçüklüüne
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ramen, deveyi (veya halat) ine deliinden geçirebilir. Bu menzilden,

‘müfekkire
5

gücü bakmndan bamsz olarak örenmede akün gücünü

aan makam müahede edilir. Velilerin ve nebilerin akl ise, zikrettii-

miz yönden (müfekkire gücüyle) deil, kabul edici olmak yönünden bu

hususlar kabul eder. Binaenaleyh akln snrnda durduu bir haddi var

iken Hakkn snrnda durduu bir snn yoktur. Aksine Allah, uurlar

yaratandr. Dolaysyla O’nun bir snr yoktur. Allah kaytsz anlamda

güç sahibi olandr. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

UÇ YUZ beinci bolum
Muhammedi Mertebeden, Hallerin Adamlarn (Rical)

Kalplerine Ardk Gelii Menzilinin Bilinmesi

Hakkn hakikatleri, isimler ve hal ile

Oluu bir halden bir hale çevirir

Onu bir tek kalpler bilir ama

Akl ise yorulmaktan baka bir ey yapamaz

Varln bakalamas akla aykr

Akl sadece balar ve kement atar

Akl yer deitirmeyen bir zat görür

Kalbini ise sürekli bakalaan hallerde

Mazharlar bizim için Hak’n tecellileri

Bana göre ise saptrmann kendisi

Allah seni baanya erdirsin, bilmelisin ki, bu menzil pek çok ilmi

içerir. Bunlardan birisi, kuvvet ilmidir. Bu ilim, yay germek, içine gir-

mek, parmaklar kirie ve oka balamak, nasl brakld ve okun do-
ruluunun bilinmesidir. Allah teala sava araçlar arasnda yaya göster-

dii kadar hiçbir araca ilgi göstermemitir. Allah bize Kuran’da hazrlk
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yapmay emrederek öyle buyurmutur:
c
Onlar için gücünüz yettiince,

kuvvet hazrlayn .’545 Hz. Peygamber ise buyurur: ‘Dikkat ediniz! Kuv-

vet, atmaktr, kuvvet atmaktr, kuvvet atmaktr.’ Onu bu menzilde dört

mertebe yapm, zevk sahipleri de ehlinin kendisini bildii bir hikmet

nedeniyle buna tanklk etmitir. Böylelikle insan, dokunma olmakszn,

bu nitelikten uzak el-Baid isminden fiilini nasl isabet ettireceini ve na-

sl etkin olacan örenir. Bu bilgiden ise, kader srr ile onun yaratk-

lar üzerinde nasl etkin olduu ve asimin neye dayand konusu açkla-

nr. Bunun yegane delili ise 'yay ile atmaktr.’ Bu, var etmek üzere söy-

lenen ‘ol’ sözü ile yok etmek için meiyetin ruhudur.

Bu menzil, ulvi ve süfli cisimleri yöneten ruhlarn bilgisini de içe-

rir. Bu ruhlarn nurani cisimlerdeki hükmü nedir? Onlarn bu cisimler-

deki hükümleri kendilerini belirli bir surette ekillendirir. Ayn ekilde

onlarn insan-hayvanî cisimlerdeki hükümleri ise, böyle bir hüküm ol-

makszn hayali güçte ekillenmelerini salar. Çünkü nurani cisimler

için hayal söz konusu deildir. Aksine onlar hayalin ta kendisidir. Su-

rederin kendilerini yöneten ruhlar nedeniyle (halden hale girmeleri) de

bu konuyla ilgilidir. Bu ilim, önemli srlan içeren deerli bir ilimdir.

Hakkn bütün bu cisimlerle irade ettii eylerin belirlenmesi, bu ruhla-

rn elindedir. nsan, yönetici ruhu vastasyla bütün ilahi ileri (ve Hak-

ka ait nitelikleri) bilir, fakat bildiinin farknda deildir. Bu yönüyle in-

san, unutan ve habersiz olan gibidir. Haller olduu kadar makamlar ve

menziller de kendisine bunu hatrlatr. Filozof (insann bilgiyle ilikisi-

ni) dörtlü bir taksimde belirtmidr. Söz konusu taksime göre bir adam

vardr, bilir fakat bildiini bilmez. Bu kii unutandr ve kendisini hatr-

latmak gerekir. Bu menzilde, iki çln ve sayhann bilgisi vardr.

Bunlardan birincisiyle, sema sahibi olan âlem baylr. Dieriyle ise, ay-

lrlar ve hemen Rablerine koarlar. Bunlar, dirili üflemesi ve korkutma

üflemesi diye isimlendirilir. Kalplerin ve onlarn hzla deimesinin ilmi

de bu menzildedir. Kalp gözü ve ba gözünün bilgisi ile bunlardan her

birisine tecelli eden bilgiler bu menzildedir. Yeniden yaratma ve nasl

olaca, ondan neyin geri döneceinin bilgisi dc bu menzildedir. Dön-

dürme ve çevirmenin bilgisi de bu menzildedir. Acaba bu surederde

mi, yoksa surederi tayan cevherlerde mi gerçekleecektir? Kaimliin

deitirmeye tahsis edilmesinin bilgisi bu menzildedir. Kalp ile deil,

ikincil maddelerde kulak vastasyla duyulan ilahi kelamn bilgisi bu
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menzildedir. Bilhassa insan ve cinlerdeki büyüklük duygusunun bilgisi

bu menzildedir. Bu büyüklük duygusu dier yaratklara deil de niçin o

ikisine tahsis edildi? Bunu onlara verdiren hakikat nedir? Acaba bu bü-

yüklüün insan ve cinde bulunmas ayn tarzda mdr? Yoksa sebep

farkldr da insanda bulunmas onun (ilahi) kâmil surete göre yaratlma-

sndan m, cinlerde bulunuu ise onlarn ateten yaratlmalarndan m
kaynaklanr? nsan kime kar büyüklenir, cinler kime kar büyüklenir?

Bu büyüklüün bilginlerden silinmesinin bilgisi de bu menzilden öre-

nilir. kaz (aciz brakma özellii) ile aciz brakan eyin (karsndaki

eylerden) üstünlüü, ondan geride kalan ve kalmayacak eylerin bilgisi

bu menzilden örenilir. Acaba kendisinde sonlanacak bir smr var m-

dr, yok mudur? Neye döner? Yüz çevirmeye mi, yoksa baka bir eye

mi? Yüz çevirmeye dönerse, o fiilde iddia vakti sona erdiinde ve meclis

daldnda, tartan kii onu getirebilir mi, getiremez mi? Getirirse,

itirazcnn birinci iddiasna zarar verir mi, vermez mi? Kendisini bildik-

ten sonra, Hak’tan (vc hakikatten) dönmenin nedeni de bu menzilden

örenilir. Acaba böyle bir bilgi, bilgi midir, deil midir? Korkan kiinin

neye kaçt da buradan örenilir.Snd kiinin kaçtnn ta kendisi

olduunu bilirken, kime snr? Onu harekete geçiren vc bu bilgiye

ramen kaçmaya çaran ey nedir? Yorumun bilgisi ve ehlinin kim ol-

duu da buradan örenilir. Allah onu niçin âleme yerletirmi vc yo-

rum yapmay emretmitir? Yorumdan amaçlanan ey nedir? Yaratma-

nn bilgisi bu menzildedir. Yaratmann nedeni nedir? nsan mdr, canl

mdr, yoksa her ikisi midir? Ahiret ve ahiretteki duraklarn bilgisi bu

menzilden örenilir. Cennet, cehennem, bunlar talep eden nitelikler bu

menzilden örenilir, insann kendisine -bakasna deil- emir ve yasak-

laryla eriatn mubah klnmasnn nedeni bu menzilden örenilir. Biz-

zat kendisine verilen emre veya yasaa kar gelirse, bundan dolay ceza-

landrlr veya balanr m? Bu durum onun adna hangi mertebeden

meydana gelmitir? Acaba böyle birinin nebilikten nasibi var mdr,

yoksa (seçilme artyla) snrlanm olan nebilerin nebilii deil de, özel

bir nebilik midir? Kyametin biti (zaman) bu menzilden örenilir.

Zamann dürülmesi meselesi bu menzilden örenilir.

Bütün bunlar, bu menzilin içerdii bilgi cinsleridir. Her bir cinsin

ve türün altnda ise, o cinsin alt ksmlarnn içerdii ölçüde konular

vardr. imdi, dier menzillerde de yaptmz gibi, bunlardan tek bir
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mesele zikredelim. Yardmc ve koruyan Allah’tr. O’ndan baka Rab

yok!

MSAK ALINMAZDAN ÖNCE NSANIN
DURUMU

Bu menzilin içerdii hallerden birisi de, kendisinden misak aln-

mazdan önce insann hali ve durumudur. Söz konusu hal, Âdem yara-

tlmazdan önce Hz. Peygamber’e nebiliinin bildirildii haldir. Bu ko-

nudaki bir hadiste öyle denilir: ‘Adem henüz toprak ve su arasnda

iken ben nebi idim.
5 te bildirme bu esnada gerçeklemiti. öyle ki:

insann yaps( 5n oluturan parçalar), unsurlara ve onlarn mertebeleri-

ne dalm ve yaylm bir haldeydi. Bu yap, bedeninin varl esna-

snda, göklere tevdi edilen emir tarafndan belli ve bilinen bir ekilde

gerçekleecektir. Dünyada kendisine girecei her halin felekte bir sureti

vardr. Allah ise, bu hal üzere meleklerin gözlerini kendisini görmekten

engellemitir. Bu suret Allah’n gaybnda gizlenmi bir haldedir. çinde

olmasna ramen gökler de kendisini bilemez. Allah teala onun dünya

âlemindeki d varln bu feleklerin harekederi (vesilesiyle) var etmi-

dr. Bu balamda insanlarn bir ksmna bu yerde kendisini ve mertebe-

sini tam olarak görmek verilmitir. Söz konusu kimseler, ya nefsini ve

mertebesini hakkyla ve sonuçlaryla görür veya onun suretierinden

herhangi bir -sureti müahede eder. Bu, onun adna o mertebenin ta

kendisidir. Böylelikle onu bilir ve nefsi hakknda o surete göre hüküm

verir. te Hz. Peygamber burada nebiliini görmütür. Ancak bütün

hallerinin bir suretini görüp görmediini bilmiyoruz. En iyisini Allah

bilir. Allah teala öyle buyurur: ‘Her göe emrini vahyetti .

,M6 Vakd gelene

dein surederi korumak, göe vahyedilen emir vc iidir. Vakd geldi-

inde ise, herhangi birini yok etmeden, o felek sureti söz konusu suren

dünyadaki mertebelerine verir. ‘Bu Aziz veAlim’in takdiridir.^

Bütün bu sureder, uzunluk, genilik, doruluk, eiklik, yuvarlaklk,

dörtgenlik, üçgenlik, küçüklük, büyüklük bakmndan farkl ekillerdeki

aynalara yansyan tek suret gibi, dokuz felekte bulunur. Aynalarn özel-

liine göre kendisine yansyan görüntülerin ekilleri de ayna farkll
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nedeniyle deiir. Hâlbuki aynaya yansyan ey tek bir eydir. te bun-

lar surederin mertebeleridir ve varlk üzerinde hüküm sahibi olmular-

dr. Ayn ekilde, aynalarn ekilleri de suret üzerinde hüküm sahibi ol-

mutur. Arif, kendisini ayna olmakszn kendisi nedeniyle bilen kimse-

dir. Böyle olduunda, kendilerine ulatnda, mertebeler ona etki

edemez. Nitekim en yüce mertebede iken Hz. Peygamber öyle bu-

yurmutur: ‘Ben Âdemoglunun efendisiyim! ftihar yok.’ Hz. Peygam-

ber’e mertebe etki etmemitir. Risalet ve nebilik mertebesinde iken, her

zaman öyle derdi: ‘Ben de sizin gibi bir insanm.’ Demek ki, mertebe

yaratln bilmekten kendisini perdelememitir. Bunun nedeni, latife-

sini (ve hakikatini) unsurdan oluan bineine (beden) bakar bir halde -

ki ona yaylmtr görmesidir. Hz. Peygamber, unsurdan oluan zatm

müahede etmi, onun ulvi feleklerin gücü altnda bulunduunu anla-

m, onunla insann dier (ksmlarnn) yaratl ve hayvan,' bitki ve

madenlerin yaratl arasndaki ortakl görmütür. Unsurdan yaratl

yönünden unsurdan oluan dier varlklara kar bir üstünlük görme-

mi, onlarn bir benzeri olduunu görmütür. Onlar da kendisi gibidir.

Bunun üzerine ‘Ben de sizin gibi bir beerim’ demitir. Sonra, dier

doal yaratlmlar gibi, bedenin kendisiyle ayakta durduu doal bes-

lenmeye muhtaç olduunu görmü, kendisini bilmi ve öyle demitir:

‘Ebu Bekir! Seni evden çkartan sebep nedir?’ Ebu Bekir ‘açlk’ deyince

Hz. Peygamber öyle demi: ‘Beni de evden açlk çkartt.’ Artndan

barsaklarm desteklemek üzere kamna dayad iki ta çkartmtr.

Hz. Peygamber açlktan Allah’a snarak öyle derdi: ‘Ne kötü döektir

açlk!’

‘Adem henüz su ve toprak arasnda iken ben peygamber idim’ ha-

disinin anlamm örenmi oldun. Bu söz, bu suretin -ki mertebelerin

suretlerinden biridir- diliyle söylenmitir ve bu diyarda bize o sureti düe

getirmitir ki, bu da yaratln hallerinden biridir. Bunun üzerinde de

suretlerimiz vardr, fakat onlar zikretmedik. Çünkü bizim âri’nin sö-

zünden bir delilimiz olmal olmad gibi bu meseleyi sana büdirmek

için akli bir delilimiz de yoktur. Bu nedenle sustuk. Yoksa, bizim kür-

sü’de bir suretimiz vardr, Ar’ta suretimiz vardr, heyula’da suretimiz

vardr, doa’da suretimiz vardr, nefs’te suretimiz vardr, akl’da sureti-

miz vardr -ki bu ikisi, kalem ve levha diye ifade edilir- Amâ’da sureti-

miz vardr, yoklukta suretimiz vardr. Bütün bunlar, Allah tarafndan
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bilinir, görülür ve müahede edilir. Hepimizi dünya hayatnda var et-

meyi murat ettiinde ‘ol’ sözüyle yöneldii ey, bu suretlerdir. Emre

hzla kotuk ve yokluk mertebesinden varlk mertebesine çkarak varlk-

la boyanmak üzere olumlu karlk verdik. Bu boya,
‘

Allah’n boyas, Al-

lah’tan daha güzel boyas olan var m, biz O’na ibadet ederiz™* ayetinde di-

le getirilir. Yani O’nun karsnda zelil olan ve boyun eenleriz. Bütün

bu zikrettiimiz durumlarda, sayesinde farkllatmz bize ait bir hal

vardr. Bizim halimiz, o makamdaki surelimizin ta kendisidir. Allah’n

mülkü ne kadar da geni ve ne büyüktür! Allah’a kar zikrettiimiz her

ey, bir hiçtir!

RABBMZN BZDEN ALDII MSAK

(Bu menzille ilgili olarak) Kalbimize gelen hallerden birisi de, rab-

bimizin bizden ald misak esnasndaki varlmzn halidir. Allah teala

öyle buyurur:
‘

Rabbin Ademoullarn srtlarndan çkartp kendilerini

kar ahit tutarak ‘Sizin rabbiniz deil miyim?’ demiti de, onlar da ‘Evet

Rabbimizsin’ demilerdi.**9 Sen Rabbimizsin! Sen olmasaydn, Âdem’in

unsurdan oluan suretinde varlmz olmayacak, Allah’n bilgisinde gö-

rüünde belirlenmi, birbirinden ayrm ve görülmü olarak bulunma-

yacaktk. Bu esnada ‘evet, sen bizim Rabbimizsin’ diyemeyecek. Bunu

diyerek, bütünüyle O’na yöneldik. Nasl yönelmezdik ki? Biz O’nun

avucundaydk ve görülecek ekilde hapsedilmi idik. Allah,
‘
her eyi iha-

ta edendir.*50

A

Bilmelisin ki, Allah Adem’i var edip felekleri ve zikrettiimiz bütün

mertebeleri düzenledii gibi kendisini düzenlediinde, onun suretinde

bizim admza bir takm sureder yaratmtr. Nitekim ayn eyi daha
A

önce yaratt yaratklarda yapmt. Sonra Adem’in srrnda belirlenmi

surederi almtr. Âdem ise neyi içerdiinden habersizdi. Nitekim her

bir felek ve makamda bize ait olan sureti bulunduu felek ve makam

bilmez. Öte yandan bize ait her suretten Hakka dönük özel bir yön

vardr Hak bize o yönden hitap eder. Bu yönden kendisine döndürülü-

rüz, bu yönden rabliini kabul ederiz. Adem’in ön yönünden alnm
olsayd, hiç kukusuz, bilirdik Hâlbuki Allah bizi srtndan ve ardndan
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almtr. Çünkü srt onun için gayb idi. Öte yandan Âdem’in kendisi

de bu misak’ta bizimle birlikte srtndan alnmt. Çünkü onun da ken-

disinde bizim gibi bir sureti vardr ve o da bizim gibi müahede eder.

Âdem ise, (srtndan bu suretin) alndn bilmiyordur veya belki de

biliyordur. Çünkü Âdem’in (suretinin) kendisinden veya bizim ondan

alndmz bilip bilmediini kesin olarak büemiyoruz. Fakat kendisin-

den önceki mertebelerin onlardaki suretlerimizi bilmediini görünce,

burada da durumun ayn olabileceini söyledik. Allah, Adem’in bu me-

seleyi bilip bilmediini örenip kitaptaki bu bölüme ilave eden kimseye

merhamet etsin! (Farkl mertebe ve makamlarda) surederin çoalmas

hakknda belirttiimiz husus aklna yatmam olabilir, bu balamda

hasen-garip bir hadis rivayet edilmitir. Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Allah teala Âdem’e tecelli etmi ve elleri kapalyken öyle demitir:

‘Âdem! Dilediini seç.’ Âdem ise ‘Rabbimin her iki eli de sa mübarek

cl olsa bile, sa elini seçtim’ demitir.’ Hadis devam eder: ‘Allah ellerini

açtnda, Âdem ve zürriyeti avucunda idi. Onlarn içinden parlak biri-

sini görünce, öyle demitir: ‘Rabbim! Bu da kimdir?’ Allah cevap ver-

mi: ‘Senin olun Davud’dur.’ Âdem sormu: ‘Allah’m! Ona ne kadar

ömür takdir ettin?’ Allah ‘Krk sene’ deyince, Âdem ‘Peki bana ne kadar

verdin?’ diye sormu. Allah teala ‘Bin sene’ deyince, Âdem öyle demi:

‘Ömrümden altm sene verdim ona.’ Allah teala ‘Peki’ demitir.

Âdem’in ömrü dokuz yüz krk seneye ulatnda, cann almak üzere

ölüm melei kendisine gelmi, Âdem ona öyle demi: ‘Benim altm

senem daha kalmtr.’ Allah ise Âdem’e ‘Âdem! Sen ömrünün o ksm-

n Davud’a vermitin’ diye vahyettiindc, Âdem verdiini inkâr etmi-
A

tir. Bu nedenle zürriyeti de inkar etmitir. Adem sözünü unutmu, zür-

riyeti de unutmutur.’ Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘O günden

itibaren yaz ve tanklk emredilmitir. ’ te (hadiste de belirtildii gibi)

Âdem ve zürriyetinin surederi Hakkn sa elindedir. Âdem ise elin d-

ndadr ve hem kendi suretini hem de zürriyetini Hakkn elinde gör-

mektedir. Bu durumu bu hadiste zikredilirken kabul ediyor da, biz söy-

lediimizde niçin inkâr ediyorsun? Böyle bir durum özü gerei imkân-

sz olsayd, hakikadere göre de gerçeklemi veya mümkün olmazd.

Çünkü hakikaderde deime yoktur. Bunu bilmelisin! Konuya böyle

sndrmaktan daha fazlasn yapamayacam. Böyle bir durumda hakla-

rnda Allah teala’nm, ‘Sar, kördürler, onlar dönmez’5S1 dediklerinden
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olursun. Baka bir ayette ise ‘Sardrlar, kördürler, akletmezler
’552

deni-

lir. Allah teala suretleri Âdem’in srtndan alm, bu esnada Âdem de

onlarn içindeydi. Onlar mele-i a’la’nn huzurunda kendilerine tank

tutmutur. Her bir tecelligahta onlar adna bulunan surete sormu: ‘Si-

zin Rabbiniz deil miyim?’ Onlar da ‘evet’ diye cevap vermilerdir.

Böylelikle zikrettiimiz kimseler, Allah'n üzerlerindeki rabliini ve

kendilerinin O’na kulluklarn itiraflarna tanklk etmilerdir. Onlarda

Allah’a koulan bir ortak bulunsayd, kaytsz anlamda mülkü Allah

adna kabul etmezlerdi. Çünkü oras ehadet nedeniyle Hakkn yeridir.

Öyleyse onlarn Rableri olduu haklundaki ifadeleriyle mülkü kendisine

vermi olmalar, ortan reddedilmesi demektir. Bunu söyledik, çünkü

tevhidin burada lafz geçmemi, fakat anlam onu vermitir.

Ölüm toplamn dalmasnn, bitimelerin ayrmasnn ve bütün-

lüün parçalanmasnn sebebidir. Bu nedenle ayn durumdaki dalma,
ölüm diye isimlendirilmitir. Allah teala öyle buyurur: ‘Nasl Allah’ in-

kâr edersiniz? Ölü idiniz, size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek sonra hayat

verecek *5 '

Yani doa âleminde parça parça dalm idiniz. Allah sizi

bir araya toplad ve size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek. Yani sizi da-

nk hale getirecek, ruhlarnz bedenlerinizden ayrlacak. Sonra size

dünya hayatndaki (gibi) hayat verecektir. ‘Sonra O'na döndürüleceksi-

niz
’554 Yani dünyadan ayrldktan sonra, O’na döndürüleceksiniz. Allah

teala, kyamet günü kullarn kendilerine kar söz alnrken O’na tank-

lk ettikleri gibi, (tanklk edeceklerini) zikreder. Kullar öyle derler:

*
Rabbimiz! ki kere iman ettik, bize iki kere hayat verdin, günahlarmz iti-

raf ettik. Çka bir yol var m?1555
Yani ölümden sonra hayan ve hayattan

sonra ölümü iki kere kabul ettiimize göre bunu defalarca kabul etme-

miz imkânsz deildir. Bu nedenle kullar, nimet diyarnn kendileri ad-

na meydana getirecei eyleri örenmek üzere, Allah’tan dünya hayat-

na tekrar döndürülmcleri için ihsanda bulunmasn isterler. Bunu söy-

lediklerinde, azaplar için belirlenmi süre henüz sona ermemi olur. Al-

lah teala o insanlarn atee gireceklerini ve ateten baka dolduracaklar

bir yerin bilgisinde bulunmadn takdir ettiinde, öyle buyurmutur:
‘

Döndûrûlselerdi
,
yine yasaklandklar ilere dönerlerdi.*

56 Bu nedenle on-

lar, rahmetin gazab geçii ortaya çkana kadar, günah iledikleri için

atee girmilerdir. Ateten çkmamak üzere Allah’n kendileri adna di-

ledii hal üzere cehennemde kalrlar. Orada Allah kendilerini o ftrat
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üzere dünya hayatna çkartana kadar babalarnn sulbüne döndürülür-

ler. Sulbler, dünya hayatnda babalarnn bellerinden ve annelerinin ka-

rnlarndan çkana kadar onlarn mezarlar olur. Sonra, onlarn arasn-

dan Allah’n diledii kimseler ölür. Sonra da kyamet günü vaat edildii

gibi diriltilirler. Arkadalarmz yemlenmenin nasl gerekleecei hak-

knda görü ayrlna dümütür. Acaba dünya hayatnda olduu gibi

bir ahstan bir ahsn çkmas gibi üreme yoluyla m gerçekleecektir?

Nitekim Allah, ‘Sizi nasl yarattysa, öyle yenileneceksiniz’**
7 Burada kast

edilen, tek bir anda hepsi için cinsel iliki, hamilelik ve doumdur. Bu,

Ebu’l-Kasm b. Kasi’nin görüüdür. Ya da ruh olarak bir cisme mi

döndürüleceklerdir? Bu ise topluluun görüüdür. En iyisini Allah bilir.

Bilmelisin ki, bu bölümde temel hallerden söz etmekteyiz. Çünkü

hallerin alt bölümleri sayszdr, bu nedenle biz ana haller yerine geçen-

leri zikredeceiz. Bu balamda ana hallerden birisi de, Allah’n her eyi

kendisine göre yaratt ftrat halidir. Bu hal, sadece Allah’a ibadet et-

mektir. BöyleÜkle insanlar, Allah’ birlemede bu ftrat üzere kalrlar ve

Allah karsnda Allah adnda baka bir üah kabul etmezler. Aksine ilah-

lar Allah’a yaknla vesile olsunlar diye benimserler. Bu nedenle Allah

‘onlar isimlendirin
’558 buyurdu. Çünkü onlar ilahlarn sadece Allah’a

taptklarn belirterek isimlendirirler. Öyleyse ibadet eden herkes, ilahl-

kendisiyle iüküendirdii mahalde sadece Allah’a ibadet etmi, böyle-

ce tevhit, kendisini misak’ta kabul ettikleri Aüah’a ait kalm, ftrat da

buna elik etmitir. badet edilen bu suretlere ilahl nispetin nedeni,

udur: Hak onlara misak alrken tecelli ederken, ilahi mazharlardan

herhangi birisinde kendilerine tecelli etmiti. te onlar Allah’a suret-

lerde ibadete sevk eden durum budur. Ftrat üzerinde kalmalar nede-

niyle de, gerçekte suredere tapmamlardr. Onlar suretiere ancak -tpk

efaatçüer gibi- kendilerinde yaknlatrc özellik tahayyül etmeleri ne-

deniyle tapnlardr. Bu iki hakikat, ahirette yaratlmlarn kendisine

dönecekleri iki eydir. Baka bir ifadeyle onlar, efaat ve bakalaan su-

redcrdeki tecellidir. nsann kalbinde bu durum yerleir ve bu insanlar

böyle bir davrana sevk eden eyi üahi bilgiden örenir. Bilir ki onlar

belirli bir zorlama altndadrlar. Sknt anlarnda Allah’a dönerler ve

yakarrlar. O’na balanrlar. ntikamn aldktan sonra, kendilerini rah-

metine sokmasn O’ndan isterler. Onlar cehennemi dolduracak olsalar

da, onlar için Allah cehennemde bir nimet yaratr. Çünkü onlar da ge-
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nel rahmetin kendisini kapsad ‘eya
5 arasnda yer alrlar. lahi merte-

benin snrl olmas mümkün müdür? Rahmetinin gazabn geçtiini

buyuran bizzat O’dur. Böylelikle gazap yoklua katlr. O da bir ‘ey5

ise, bu kez geni ilahi rahmetin kapsam altndadr.

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Nebiler -Allah’n rahmeti ve

selameti üzerlerine olsun- kyamet günü kendilerinden efaat istendi-

inde, öyle derler: Allah bugün daha önce hiç gazap etmedii gibi ga-

zaplanmtr. Bundan sonra da bir daha böyle gazap etmeyecektir .

5
Bu,

bu konuda kendisine güvenilecek en umut verici hadistir. Çünkü nebi-

lerin iaret ettikleri gün, kyamet günüdür, Kyamet günü ise, insanla-

rn âlemlerin rabbinin huzurunda kabirlerinden kalktklar gündür. Al-

lah teala öyle buyurur: ‘insanlar o gün âlemlerin rabbi için (kabirlerin-

den) kalkar.™9 te o gün, Allah gazab hak edenlere gazaplanr. Bu ga-

zabn hükmü ise, söz konusu kimselerin atee girme emrini ve atein ve

intikamn müriklere ve dier kimselere yerlemesinin emrini verir.

‘Dierleri
5

,
efaat ile ateten çkan kimseler ile sahih bir hadiste yer ald-

gibi Rahman’n ateten çkartaca ve cennete sokaca kimselerdir.

Çünkü onlar cehennemlik deildir. Artk atete ancak atein ehli olan

kimseler kalr ki onlar atei hak edenlerdir. Böylelikle Allah’n bir daha

böyle kzmayaca bu gazab nedeniyle emir, ehli olan ve olmayan her-

kesin atqe girmesini gerektirir. Binaenaleyh onlarn atete kalmalar sü-

rekli olsayd, bu durum atqe girmelerini gerektiren gazaptan daha bü-

yük bir gazaptan kaynaklanm olurdu. Hâlbuki nebiler öyle demiler-

dir: ‘Allah bir daha böyle gazap etmeyecektir .

5

Öyleyse bu en büyük ga-

zabn hükmü sadece atee girmek emriyle snrl ise, rahmetin herkesi

kapsamas gerekir. Burada âri’nin u bilgiyi vermesi yeterlidir: ‘Ehli

olan ate ehline gelirsek...’ Burada azabn ehli olan dememitir. Onlarn

kendisini doldurduklar atein ehli olmalar, atele azap görmelerini zo-

runlu klmaz. Çünkü Malik ve bekçiler de atein ehlidir. Hâlbuki onlar,

meleklerdir. Ayrca ylanlar, haereler gibi kyamet günü diriltilecek

olan canllar da atein ehlidir, fakat hiçbiri orada azap görmeyecektir.

Ayn ekilde orada kalanlar, ne ölecek ne canl kalacaktr. Kim bulun-

duu yeri severse, onunla mudu olur. Azabn en büyüü, vatandan ay-

rlmaktr. Ehli olan kimseler ateten ayrlsayd, altklar yerden uzak

kalmak nedeniyle azap çekerlerdi. Allah onlar o yere alabilecek bir ya-

ratlla yaratmtr. Böylelikle iki yer de dolmu, rahmet gazab geçmi.
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her eyi kaplam ve bunlarn içinde cehennem ve içindekiler de vardr.

Allah kendisinden bildirdii üzere, Allah merhamet edenlerin en mer-

hametlisidir.

Bizler, Allah’n merhamet özelliinde yaratt kullarn tandk.

Onlar, Allah’n bütün kullarna merhamet ederler. Öyle ki, kendilerini

yaratklar hakknda hakem atasayd, kalplerinde yerleik merhametin

etkisiyle âlemden gazap ve öfke silinirdi. Hâlbuki bu nitelie sahip kim-

seler -söz gelii, ben, biz ve benzerlerimiz gibi kimseler- arzular ve ga-

yeleri olan kimselerdir. Allah ise, merhamet edenlerin en merhametlisi

olduunu bildirmitir. Hiç kukumuz yok ki, Allah yaratklarna kar

bizden daha merhametlidir. Biz ise, kendimizin merhamette bu derece

an olduumuzu biliyoruz. Allah böyle genel bir merhamet özelliine

sahip iken, azap nasl ebedi olabilir ki? Allah böyle bir eye (imkân

vermeyecek kadar) cömerttir. Öte yandan akl delili unu ortaya koy-

mutur: badetler Allah’a bir yarar salamayaca gibi günahlar da bir

zarar vermez. Her ey Allah’n takdirine, kazasna ve hükmüne göre ce-

reyan eder. Yaratlmlar, seçimlerinde mecburdur.

Vahiy delili ise unu ortaya koymutur: Allah teala sahih kutsi bir

hadiste ‘ey kullarm’ diyerek, onlar kendisine tamlama yapmtr. Allah

teala’nn kullan kendisine izafesinin yegane nedeni, atee girmi olsalar

bile, ebedi olarak bedbaht olmalarn engelleyecek ekilde rahmetinin

gazabn geçmi olmasdr. Allah öyle der: ‘Ey kullarm! lkiniz, so-

nuncunuz, insanlarnz, cinleriniz en takva sahibi bir kulun kalbine sa-

hip olsaydnz, benim mülkümde bir arta yol açmazd. Kullarm! lki-

niz, sonuncunuz, insanlar ve cinler, en bedbaht bir kulun kalbine sahip

olsaydnz, bu durum benim mülkümde bir eksilmeye yol açmazd,’

Böylelikle vahiy, aldn itaaderin ve günahlarn O’nun mülkü olduu

hakkmdaki hükmünü desteklemitir. Allah bulunduu hal üzeredir,

kendisine ilien (günah veya itaader nedeniyle) mülkü artmaz, eksilmez.

Çünkü hepsi O’nun mülküdür ve Allah onlarn sahibidir. Sonra kutsi

hadisin devamnda öyle demitir: ‘Kullarm! ilkiniz, sonuncunuz, in-

sanlar ve cinler, bir yerde toplanp da benden bir ey isteseniz ve her bi-

rinize istedii eyi versem, bu durum benim mülkümden hiçbir eyi ek-

siltmez.’
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Herkes, doas gerei kendisine ac veren eyden holanmaz ve bu

nedenle herkes kendisine elem vermeyen ve haz alaca eyleri vermesi-

ni Allah’tan diler. Burada, ima ettiimiz hususa itirazcnn ileri sürecei

gibi hadiste ‘lev (imkânszlk bildiren ise edan)’ edaumn kullanlm

olmas bir zarar vermez. Soru soran, zorunlulukla, bütün yaraüklardan

o sorunun gereinin gerçekletiini bilir. Çünkü doa, onu gerektirir.

Bazen soru sözle veya halle sorulabilir. Hal ile soruya örnek olarak, aç-

lk nedeniyle hissettii duyusal acy veya emmekten engellendiinde

duyaca psikolojik acy bilmese bile, emzikli bebein alamasn vere-

biliriz.

Konu hakkyla ortaya konulmutur. Bu balamda adamlarn kalp-

lerine gelen haller; snrszdr, biz bu bölümde onlardan sadece bir ör-

nek sunduk. Adamlara nispet edilen dier haller, bu üsluba göre deer-

lendirilir. Hallerin kendilerine gelirsek, haller her konuda genel hüküm

sahibi olduu gibi her eyde sürekli varlklar vardr. Bu balamda hal

fiili ‘sürekli’ diye isimlendirilir ve kadim ve sonradan olanla ilgilidir. Al-

lah teala öyle buyurur:
c
Ey insanlar ve cinler sizin hesabnz ele alaca

-

Z-'S60 te bu, bilirsen, haldendir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’

Fütûhât- Mekkiyye’nin yirminci sifri sona erdi,
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